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AKTUALITY: Spolek se prezentoval
s venkovskými regiony na agrosa-
lonu Země živitelka

Tradiční přehlídka venkovských regionů
se letos uskutečnila na již 36. ročníku národ-
ní výstavy Země živitelka 2009 v Českých Bu-
dějovicích ve dnech od 27. srpna do 1. září
v „pavilonu venkova“ R1. Rozvoj venkova
tak získal oproti minulým ročníkům větší vý-
stavní prostor. Své aktivity zde společně pre-
zentovali Spolek pro obnovu venkova ČR,
Národní síť místních akčních skupin, Agrární
komora ČR, Národní observatoř venkova,
Celostátní síť pro venkov pod garancí minis-
terstva zemědělství a téměř padesát místních
akčních skupin z celé země.

Více informací na straně 2

ROZHOVOR: Venkov má více za-
stánců v Senátu než ve sněmovně
– rozhovor se senátorem a místo-
předsedou SPOV ČR Jiřím Žákem

Jiří Žák je senátorem za ODS. Působí
rovněž jako místopředseda Spolku pro ob-
novu venkova ČR. Daří se mu díky těmto
dvěma výrazným funkcím prosazovat mno-
há témata, která Spolek pro obnovu ven-
kova propaguje na úrovni tzv. vysoké poli-
tiky. Vesnice, její tvář, charakter a život na
ní mu byly vždy blízké. Žije na Bruntálsku
a jak sám říká: „Praha je krásné město, ale
tři dny v týdnu v něm bohatě stačí,“ říká
místopředseda Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova.

Rozhovor na str. 9

TÉMA: Podporu venkova ovlivní
finanční krize a škrty v rozpočtu.
Hledá se řešení pro DPH

Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“
pořádal v pátek 28. srpna na 36. ročníku vý-
stavy Země živitelka 2009 v Českých Budě-
jovicích Spolek pro obnovu venkova ČR,
a to ve spolupráci s ministerstvem pro míst-
ní rozvoj a ministerstvem zemědělství. Akci
moderoval předseda Spolku Eduard Kavala
a zúčastnili se jí oba úřadující ministři Jakub
Šebesta a Rostislav Vondruška. Téměř všemi
projevy přednášejících se linuly komentáře
k ekonomické krizi a škrtům ve státním roz-
počtu. MMR i Mze rekapitulovaly podporu
venkova v roce 2009.

Více informací na straně 3

TA R

V Pavilonu venkova na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích měl hlavní slovo Spolek pro obnovu venkova. U jeho stánku se
zastavovali jak „fanoušci“ venkova a venkovské turistiky, tak i odborná veřejnost a osobnosti zastupující vládu. Příjemným oživením
byla vystoupení folklorních souborů ze Strakonicka. Foto: TSu

Pozvánka: Vyhlášení letošního 15. ročníku celostátní soutěže Vesnice roku se uskuteční na folklorním fes-
tivalu v Luhačovicích v sobotu 12. září 2009.

Více informací na str. 12. (Podrobně jsme informovali ve Zpravodaji SPOV ČR 6/2009.)
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hájení Národních dožínek 2009 v Českých Budějovicích Foto: TSu
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Tradiční přehlídka venkovských regionů se letos us-
kutečnila na již 36. ročníku národní výstavy Země živitel-
ka 2009 v Českých Budějovicích ve dnech od 27. srpna
do 1. září v „pavilonu venkova“ R1. Rozvoj venkova tak
získal oproti minulým ročníkům větší výstavní prostor.
Své aktivity zde společně prezentovali Spolek pro obno-
vu venkova ČR, Národní síť místních akčních skupin, Agrární komora ČR, Národní obser-
vatoř venkova, Celostátní síť pro venkov pod garancí ministerstva zemědělství a téměř pa-
desát místních akčních skupin z celé země.

Ve čtvrtek veletrh zahájil prezident Václav Klaus. „Musíme si zvyknout na fakt, že na
náš trh se dostávají levné konkurenční potraviny ze zemí, s nimiž nemůžeme v ceně sou-
těžit. Tato konkurence bude stále silnější,“ řekl v projevu Klaus. Ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta poukázal na stále horší situaci našich zemědělců, kteří bojují se snižujícími
se výkupními cenami mléka a řady dalších produktů. „Po náznaku konjunktury před dvě-
ma léty následoval velký propad a výkupní ceny některých komodit jsou nižší, než byly
před rokem 1989,“ konstatoval ministr.

Prezident Klaus v doprovodu ministra zemědělství navštívil také venkovský pavilon.
Dlouhý čas zde strávil i ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. V pátek se usku-
tečnil za přítomnosti ministra zemědělství Jakuba Šebesty v pavilonu R1 a přilehlé Pi-
vovarské zahradě Večer venkova. V sobotu zase zahájil Národní dožínky 2009 premiér
Jan Fischer.

V rámci programu zahájení byl v Pivovarské zahradě předán novým držitelům certifi-
kát národní značky kvality KLASA, jehož pořadatelem je Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF). „Kvalita potravin patří mezi priority ministerstva zemědělství a logo KLASA je
prestižní značkou. Záleží nám nejen na zachování její prestiže, ale i na jejím posílení. K to-
mu určitě přispěje projekt Regio – Klasa, který je zaměřený na tradiční potravinářské vý-
robky z regionů. Jeho příprava v současné době finišuje,“ uvedl ministr Šebesta. Značka
KLASA byla podle jeho slov propůjčena včetně nově oceněných celkem 1335 produktům
od 222 českých a moravských výrobců. Letos toto ocenění získalo 19 výrobků od 10 vý-
robců, mezi nimi je i pět nových, dosud neoceněných společností.

Letošního ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka se účastní více než 600
vystavovatelů a obchodníků včetně 23 zahraničních firem ze 17 zemí světa. Ministerstvo
zemědělství ČR se prezentovalo stánkem v pavilonu B4 společně se Státním zemědělským
intervenčním fondem ČR, Potravinářskou komorou ČR a Vinařským fondem ČR. Součás-
tí agrosalonu byla soutěž Zlatý klas, kterou vyhlašuje MZe v pěti oborech. Výrobky sou-
těží v kategorii rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace, potřeby a služby země-
dělství, potravinářský a zpracovatelský průmysl. Ministerstvo pro místní rozvoj se prezen-
tovalo v pavilonu B1, kde se propagoval například také Ústav zemědělské ekonomiky
a informací. TSu, s využitím TZ Mze
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Novinky v programech pro venkov
od MMR a MZe na semináři Spolku
na Zemi živitelce 2009

Odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ pořádal v pá-
tek 28. srpna na 36. ročníku výstavy Země živitelka 2009 v Českých
Budějovicích Spolek pro obnovu venkova ČR, a to ve spolupráci s mi-
nisterstvem pro místní rozvoj a ministerstvem zemědělství. Akci mo-
deroval předseda Spolku Eduard Kavala a zúčastnili se jí oba úřadu-
jící ministři Jakub Šebesta a Rostislav Vondruška. Seminář byl dopro-
vodnou aktivitou k výstavě Spolku a místních akčních skupin
v „pavilonu venkova“ R1. Téměř všemi projevy přednášejících se li-
nuly komentáře k ekonomické krizi a škrtům ve státním rozpočtu.

MZe: Hledá se řešení pro DPH
Na úvod vystoupil ministr zemědělství Jakub Šebesta, který mi-

mo jiné informoval o snaze jeho rezortu společně s ministerstvem
financí a zástupci venkova najít řešení pro proplácení daně z přida-
né hodnoty (DPH) pro všechna kola Programu rozvoje venkova z ná-
rodních zdrojů. DPH je totiž z evropských zdrojů v rámci EAFRD (Ev-
ropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) neuznatelný
náklad, což vyšlo veřejně najevo po ukončení 5. kola PRV, kdy mi-
nisterstvo zemědělství pod vedením Petra Gandaloviče změnilo pra-
vidla programu se zpětnou platností, proti čemuž se vzbouřila širo-
ká fronta obcí a venkovských organizací (informovali jsme v minu-
lých číslech Z-SPOV, více také v tiskové zprávě Mze 12. 8. 2009).
Ministr Šebesta také mj. přislíbil, že žadatelům v Programu rozvoje
venkova nebudou kladeny další administrativní překážky.

MMR: Pomoc po povodních
Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška informoval o aktu-

ální pomoci jeho rezortu oblastem postiženým povodněmi. MMR
vydá aktuálně zejména obcím a zasaženým rodinám více než 4,5
miliardy korun. Zmínil se o politice územního rozvoje, 15. ročníku
soutěže Vesnice roku, kde se uděluje nové Mimořádné ocenění za
nejlepší projekt ze Strukturálních fondů a kde je novým spoluvy-
hlašovatelem Sdružení místních samospráv (SMS), které uděluje
Cenu naděje pro živý venkov. Ministr informoval také o podpoře
cestovního ruchu (nová značka „Czech Specials“) i čerpání evrop-
ských fondů. Uvedl, že například v programech příhraniční spolu-
práce, ve kterých bylo alokováno na léta 2007–13 celkem 19 292
miliardy korun, již byly schváleny projekty za 9,9 miliardy, což činí
51,4% z celkového objemu financí.

Shrnutí programů MMR v roce 2009
Po ministrovi vystoupili další pracovníci MMR – vrchní ředitel

sekce pro regionální politiku Jiří Vačkář a ředitel odboru rozvoje
a strategie regionální politiky Josef Postránecký. Ten informoval
o programech v oblasti regionální politiky v roce 2009: programu
obnovy majetku postiženého živelní pohromou, programu pod-
pory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití a pro-
gramu Podpora obnovy venkova. Zde zdůraznil velký zájem o pod-
poru drobných sakrálních staveb v obcích.

Podporu venkova ovlivní finanční krize
a škrty v rozpočtu. Hledá se řešení pro DPH

MZe: mezisoučty PRV
Zástupkyně ministerstva zemědělství Alena Kubů (v zastoupení

Kateřiny Bělinové, ředitelky odboru Řídící orgán PRV), prezentova-
la aktuální stav implementace Programu rozvoje venkova a Zuza-
na Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV, infor-
movala o plánovaných opatřeních a aktuálních podmínkách 8. ko-
la (říjen 2009) Programu rozvoje venkova.

V Programu rozvoje venkova na období 2007–13 je k dispozi-
ci 3,6 miliardy Euro (94 miliard Kč). Vyhlášeno již bylo sedm kol.
K 31. červenci 2009 bylo zaregistrováno celkem 16 649 projektů
v celkové částce 37,09 miliardy Kč. Schváleno bylo 10 325 projek-
tů v celkové částce 20,4 miliardy Kč. Zrealizováno a proplaceno již
bylo celkem 4322 projektů v celkové hodnotě 4,7 miliardy Kč.

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala na semi-
náři s ministrem zemědělství Jakubem Šebbestou (vlevo) a mini-
strem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou (vpravo)

Programy MMR – srovnání podpory v letech 2008–2009
a zájem žadatelů v roce 2009:
Program Podpora

2008
(v mil. Kč)

Podpora
2009
(v mil. Kč)

Požadav-
ky 2009
(v mil. Kč)

Rozdíl

Podpora úprav bývalých vojen-
ských areálů k obecnímu využití 119 130 429,015 330 %
Podpora obnovy venkova 105 160 275,611 172 %
Obnova obecního a krajského ma-
jetku postiženého živelní pohromou 370 94 148,008 157 %
Bezbariérové obce – 10 14,146 141 %
Celkem 594 394 – –

Program Podpora obnovy venkova 2009:
Počet
žádostí

Požadova-
ná dotace
(v mil Kč)

Dotační titul

1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 78 49,558
2 – Podpora zapojení dětí a mlád. do komunit. života v obci 580 141,535
3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 51 8,085
4 – Podpora drobných sakrálních staveb v obci 336 69,873
5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a spol. 16 6,56
Celkem 1061 275,611
Rozpočet 160 mil. Kč. Požadováno 172% proti rozpočtu.
Zdroj: MMR dle semináře 28. 8. 2009 na ZŽ v Českých Budějovicích
Podrobnosti podle podpory obcí dle krajů přinesl Z-SPOV 5/2009 na straně 21.
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Obrovský převis III.2.1.
na obnovu venkova

Z analýzy prvních kol PRV zcela jednoznačně vyplývá obrovský
až trojnásobný převis žadatelů v opatřeních III.2.1.1. Obnova a roz-
voj vesnic a ještě větší III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, což ne-
má srovnání v žádném jiném opatření PRV. Pracovníci ministerstva
zemědělství konstatovali, že tato věc se bude řešit v rámci střed-
nědobého hodnocení PRV a teprve poté se rozhodne o možném
navýšení. (Informace o IV. ose zatím zkresluje fakt, že nejsou
schváleny ze strany SZIFu všechny projekty, které vybraly v rámci
svých výzev místní akční skupiny.)

Účastníci semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ na Zemi živi-
telce 2009

Změny v PRV: zvýšení de minimis

Alena Kubů informovala, že v 8. kole dojde k několika změnám, sni-
žování počtu příloh k žádosti o dotaci, zjednodušení administrace hlá-
šení o změnách, změna a úpravy preferenčních kritérií apod. Pro opa-
tření v režimu de-minimis dojde ke zvýšení možnosti čerpání podpory
až do výše 500.000 Euro. (Dosud byla tato hranice 200.000 Euro).

8. kolo: Jen nová výstavba kanalizací
Zuzana Dvořáková poté prezentovala aktuální podmínky opa-

tření 8. kola, které se odehraje v říjnu, pro III. a IV. osu. V rámci již
zmiňovaných opatření III.2.1.1. a III.2.1.2. dojde k přesnějšímu vy-
mezení výdajů, které nejsou způsobilé, zúžení číselníku způsobi-
lých výdajů, rozšíření limitů některých výdajů, změně preferenčních
kritérií. DPH zůstává nezpůsobilým výdajem.

Kvůli velkému převisu žádostí bude od 8. kola PRV III.2.1.1. zá-
měr b) navrženo nepodporovat rekonstrukce vodovodů, kanaliza-
cí a čističek odpadních vod. Prioritou zůstává nová výstavba.

Praxe: Pobeskydí a Strakonicko
Na závěr semináře prezentoval Jan Tomiczek ze Školy obnovy ven-

kova Třanovice o poznávacím semináři MAS Pobeskydí do Bretaně. Ji-
řina Karasová z LAG Strakonicko představila zkušenosti jejího regionu
s projekty obnovy a rozvoje venkova, zejména projektu „Živá náves“,
který koordinoval zlepšení vzhledu obcí v 10 obcích Strakonicka (19
katastrů), kde působí až na jednu výjimku neuvolnění starostové. Pro-
jekt byl podpořen ve 2. Kole PRV a vyžádal si 7,65 milionu korun. Ža-
datelem projektu byl svazek obcí, který mj. musel na svá bedra pře-
vzít od obcí vlastnické vztahy po dobu udržitelnosti projektu.

Nové pracovní místo: od půl úvazku?
V závěrečné diskusi padl z řad účastníků zajímavý námět, aby se

za nově vytvořené pracovní místo považoval již poloviční úvazek. Slí-
bit celé pracovní místo je velmi náročné a například v programu Lea-
der (projekty do 2 milionů korun) až nereálné. Z hlediska monitoro-
vání celého Programu rozvoje venkova se naopak může několik po-
lovičních úvazků pěkně nasčítat a také výstupy budou zajímavější.
Zástupci Mze uvedli, že se tímto tématem budou zabývat.

Zpracoval: Tomáš Šulák

(Prezentace všech účastníků semináře budou zveřejněny na
www.spov.org)

Implementace PRV v roce 2009
+ srovnání s celkovým čerpáním (k 31. 7. 2009):
Opatření Registro-

vané
projekty

Požada-
vek
(v mil. Kč)

Schvále-
né
projekty

Dotace
(v mil.
Kč)

Registrova-
né žádosti
celkem

Schválené
žádosti
celkem

6. kolo (10. 2. – 9. 3. 2009)
I.1.1. 1100 3 176,7 1025 2964,1 2926 2276
I.3.2. 691 757,5 398 436,2 1711 903
I.3.4. 1414 42,8 1398 42,4 2604 2573
II.2.4. 188 304,5 107 129,2 322 223
III.1.1. 100 621,2 92 601,1 220 198
III.1.2. 459 758,4 392 609,7 736 616
IV.1.2. 286 175,9 179 93,4 Níže Níže
7. kolo (9. 6. – 29. 6. 2009)
I.1.3. 267 1064,1 - - 729 314
I.1.4. 178 1150,2 - - 537 323
I.3.1. 99 63,4 - - 245 118
III.1.3. 301 824,1 - - 672 247
IV.1.2. 594 338,7 - - Níže Níže
IV.2.1. 18 67,3 - - Níže Níže
8. kolo (BUDE VYHLÁŠENO 6. 10. – 26. 10. 2009):
I.1.2. Investice do lesů 1181 656
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic. Obč. vybavení a služby 2419 837
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 281 223
III.3.1. Vzdělávání a informace 125 96
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 1593 484
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce MAS 36 11
Zdroj: MZe dle semináře 28. 8. 2009 na ZŽ v Českých Budějovicích
Podrobnosti o čerpání finanční alokace PRV jsme naposledy přinesli ve Z-SPOV
7/2009 na str. 30 a 31

Účastníci semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ na Zemi živi-
telce 2009
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Spolek pro obnovu venkova se na letošním veletrhu Země živi-
telka v Českých Budějovicích prezentoval tradičně také svým stán-
kem uprostřed pavilonu věnovanému venkovu. Byl jakýmsi stře-
dobodem mezi stánky, které měly v kruhu rozestavěné místní akč-
ní skupiny z celé republiky. Využili jsme příležitosti oslovit zástupce
některých MAS, z nichž mnozí se Spolkem velmi úzce spolupracu-
jí a jsou jeho členy, s anketní otázkou:

Letos si připomínáme dvacet let obnovy venkova po lis-
topadu 1989. Jak hodnotíte dosavadní působení Spolku pro
obnovu venkova? Jaký význam a budoucnost mají aktivity,
které Spolek vyvíjí?

Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko

U nás ve Středočeském kraji působí Spolek pro obnovu venkova te-
prve poměrně krátkou dobu. Krajská organizace tam vznikla teprve
vloni. Prošla několika vlnami. Nejprve byla populární, pak byl útlum a
tento rok se snažíme být opět aktivní. Populární je stále a vždy byla
soutěž Vesnice roku. Tam vidím obrovský přínos Spolku. Jinak si mys-
lím, že Spolek nebyl vždy tak aktivní, jak by si všichni jeho členové před-
stavovali, například co se týče rozpočtového určení daní. Proto vzniklo
Sdružení místních samospráv (SMS), které by mělo být radikálnější.
Myslím, že čím déle Spolek existuje, tím méně je radikální, více jede
v zajetých kolejích, velcí bojovníci a radikálové jsou spíše členy SMS.

A význam Spolku do budoucna? Všechno záleží na lidech. Když
tam budou šikovní lidé, kteří chtějí pracovat, potom má budouc-
nost. Ale je to nezisková organizace, a takové organizace žijí ve
vlnách. Nedokážu říct, jestli má Spolek budoucnost. V každém pří-
padě venkov jako takový budoucnost má. Ale že jej musí zastře-
šovat a hájit jedině Spolek, tím si nejsem až tak jistá. Jsem si jistá
tím, že je zapotřebí lidí, kteří jsou ochotni dělat něco dobrovolně.
A pokud to bude Spolek, bude to bezvadné. Pokud to bude v SMS,
pak je to taky skvělé. Hlavně ať se ale něco děje. Ať jsou konkrét-
ní akce. A ještě je skvělé, že je tajemnicí spolku Marcela Harnová.
Od doby jejího působení má Spolek profesionála v čele a to je moc
dobře. Každý výrazný muž, jako je pan Kavala, potřebuje k sobě
ženu, která s ním tvoří tým. A oni jsou silná dvojice.

Petr Kulíšek, MAS Nad Orlicí

Jsem v předsednictvu Spolku, jeho působení hodnotím pozitiv-
ně. Bez něj by nemohly vzniknout další věci, které dnes fungují.
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Mám na mysli například Program obnovy venkova, soutěž Vesnice
roku, nakonec i nějaké zázemí pro rozjezd MAS vznikalo na bázi
Spolku. Takže já mám za to, že Spolek je klíčová organizace. Ve
srovnání se Spolkem Svaz měst a obcí svou roli nikdy až tak na-
plno neplnil a dle mého názoru plní méně a méně, všechny ostat-
ní organizace jsou řádově menší.

Spolek je v mnoha očích institucí, zástupcem venkova, part-
nerem, se kterým je nutno jednat. Což si nyní vydobývají u ně-
kterých institucí i některé MAS svou sítí – ale pak už to žádná ji-
ná nezisková instituce nemá. V tom vidím velký význam Spolku.
Jde jen o to, aby Spolek vždycky to dané aktuální téma správně
uchopil a možná se někdy příliš nebál vyjednávat ostře, pral se
tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou.

Jan Florian, MAS Český Západ

Anketa: Jak hodnotíte dosavadní působení
Spolku pro obnovu venkova?

Na rozdíl od Národní sítě MAS, kterou zastupuji, má Spolek tu
výhodu, že je to ideová organizace. Alespoň to vnímám jako hlav-
ní poselství Spolku. To vlastně startuje různé aktivity, které na se-
be dále navazují, jako například na Program obnovy venkova na-
vázaly MASky, které to dále rozvíjejí. Nicméně u zrodu stál Spolek.

A teď by se měl Spolek, podle mě, více soustředit na tu ideo-
vou myšlenku Programu obnovy venkova, na kterou se často za-
pomíná. Myslím, že by se k tomu měl Spolek vrátit, že chybí tako-
vé ty jakoby vizionářské teze celému venkovu.
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Jitka Doubnerová,
MAS mikroregionu Frýdlantsko

Působení Spolku pro obnovu venkova sleduji takových pět, še-
st let, kdy se pohybuji v oblasti venkova a sleduji ho s velikou a ros-
toucí úctou vzhledem k tomu, jak jeho činnosti pokrývají území ce-
lé republiky a zabývají se věcmi, které jsou důležité, naléhavé.

Myslím si, že velký význam mají aktivity, které hájí zájmy zej-
ména malých obcí, protože ty se jinak dávají dohromady jen velmi
těžko. Bez toho, jak je hájí Spolek a jak bojuje za to, aby byly lépe
financované, aby měly menší administrativní potíže a v některých
případech, aby vůbec existovaly. Myslím si, že bez Spolku by byla
jejich pozice o hodně těžší a o hodně labilnější a nejistější.

Vlastimil Hálek, MAS Český les

Já myslím, že se konečně Spolek trochu více posunul od slov
k činům. A je to vidět i na tom, jak se prezentuje například na Re-
giontouru nebo Zemi živitelce. Myslím, že by do budoucna mohl
být ještě větším tahounem, v podstatě tak nějak zastřešit jak akti-
vity Leader tak další v rozvoji venkova.

Myslím, že Spolek má dobré postavení. Ale mohl by projevit tře-
ba větší autoritu pro jednání například s ministerstvy, aby se stal
skutečně tou vůdčí osobností, sjednocovatelem aktivit v rámci roz-
voje venkova. Já beru program Leader jako jednu z aktivit a Spo-
lek by ji měl více zastřešit, nemělo by tomu být naopak. Spolek by
měl být, dle mého názoru, ještě více akční.

Jiřina Karasová, MAS Strakonicko

Hodnotím aktivity Spolku hodně pozitivně, protože jsem od po-
čátku jeho členkou. Myslím, že to co Spolek dokázal, by nedoká-

zala žádná jiná organizace. Sjednotil venkov tak, aby šel za spo-
lečným cílem. A pořád v tom pokračuje a neustává ve své činnos-
ti. A já myslím, že se mu daří a daří se mu i to, co se nedaří nám
v MASkách „protlačovat“.

Aktivity Spolku mají budoucnost. Protože těch malých obcí se
nikdo jiný nezastane. A nebýt Spolku, nejednalo se v podstatě
o DPH, nebýt Spolku nejednalo se o některých „úletech“ v Pro-
gramu rozvoje venkova, které jsou vlastně brzdou v rozvoji venko-
va. Když Spolek zjistí tyto nedostatky, vyvolá nějakou akci, vypíše
např. podpisovou petici, zkrátka burcuje venkov k tomu, aby se ne-
bál, aby si byl vědom své ceny. Myslím, že to má smysl.

Pavel Hroch, MAS Střední Povltaví

Vnímám Spolek jako aktivního zastánce malých obcí, kterým
napomáhá nejen řešit problémy týkající se určitých zákonů, roz-
počtového určení daní, ale hlavně působí jako velký partner vůči
našim zákonodárcům, vůči poslanecké sněmovně. Spolek se vě-
nuje hlavně malým vesnicím, což je pro mě podstatné. A musím
říct, že Spolek pod vedením pana předsedy Kavaly udělal velký kus
práce, hlavně v boji za rozpočtové určení daní. Myslím, že všichni
starostové mně dají za pravdu.

A jak vidím budoucnost Spolku? Před patnácti lety vyhlásil Spo-
lek soutěž Vesnice roku a nyní do toho vnáší nové motto, nový cha-
rakter. Vždycky se říká, že soutěž Vesnice roku je trošku prestižní
záležitost, ale v každém případě je to i věc, kdy vesnice získávají
alespoň nějaké finanční ocenění. A předsednictvu pod vedením pa-
na Kavaly, se podařilo dostat tuto částku trošku víc nahoru. Za to
moc děkuji. Je to velká pomoc malým vesnicím. Myslím, že je to
dobrá snaha podpořit venkov, aby co nejvíce vzkvétal. Za Jižní Če-
chy mohu prohlásit, že venkov vzkvétá a že se Spolek pro obnovu
venkova nemá za co stydět. Zpracovala: šum
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Spolek ve fotografii na Zemi živitelce 2009
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Jiří Žák je senátorem za ODS. Působí
rovněž jako místopředseda Spolku pro
obnovu venkova ČR. Daří se mu díky
těmto dvěma výrazným funkcím prosa-
zovat mnohá témata, která Spolek pro
obnovu venkova propaguje na úrovni
tzv. vysoké politiky. Vesnice, její tvář, cha-
rakter a život na ní mu byly vždy blízké.
Žije na Bruntálsku a jak sám říká: „Praha
je krásné město, ale tři dny v týdnu
v něm bohatě stačí.“ Jiří Žák oslavil letos
padesátiny, má jednoho syna, v minulos-
ti se mimo jiné zabýval motorismem.

Jste delší dobu senátorem než místo-
předsedou Spolku pro obnovu venko-
va ČR. Jak se změnilo vaše dosavadní
působení?

Od doby, kdy jsem se stal senátorem, jsem
rovněž místopředsedou stálé komise pro roz-
voj venkova v rámci Senátu. Má to k sobě vel-
mi blízko a Spolek pro obnovu venkova s tou-
to komisí velmi úzce spolupracuje. Takže já
tam žádný výrazný posun nevidím. Je to
pouze posun k většímu množství lidí, kterých
se to dotýká.

Může Senát udělat něco pro venkov?
Anebo, dělá Senát něco pro venkov?

Myslím, že velmi zásadním způsobem.
Stálá komise pro rozvoj venkova funguje
dlouhodobě, patřila vždy k jedněm z velmi
aktivních a to bylo prodiskutovávání jak le-
gislativních záležitostí, tak to byly výjezdy do
regionů, setkávání s ministry zemědělství,
pro místní rozvoj. Myslím tedy, že speciálně
v Senátu je velká chuť pro venkov něco dě-
lat. Vychází to z toho, že náš dvoukomorový
parlament má v poslanecké sněmovně z vel-
ké většiny zastoupení poslanců z velkých
měst. Zato v Senátu je to díky způsobu vol-
by jinak a je tam celá řada lidí z oblastí ven-
kovských a ti tu situaci vnímají jinak. Proto
tam také dochází k rozporům mezi námi
a poslanci o to, jak má být pojímáno roz-
počtové určení daní. Protože v poslanecké
sněmovně je naprosto napříč politickým
spektrem protěžován systém, který velmi
zvýhodňuje velká města. A je to dáno tím, že
poslanci jsou většinou z velkých měst, jako je
Praha, Ostrava… U senátorů je tomu jinak.
Tím, že je nás víc z venkova, vnímáme více
ekonomické dopady na malé obce, které
jsou výrazně znevýhodněné oproti městům.
Proto si myslím, že venkov má mnohem více
zastánců v Senátu než ve sněmovně.

Co konkrétně se snažíte z postu se-
nátora pro venkov prosadit?

Venkov má více zastánců v Senátu než
v Poslanecké sněmovně
Rozhovor se senátorem a místo-
předsedou Spolku pro obnovu
venkova Jiřím Žákem

Venkov je plnohodnotná součást České
republiky. Já mám čas od času pocit, že jsou
v České republice vnímána pouze města.
V minulosti tomu přitom bylo vždy tak, že

život začínal především na venkově, města
vznikala dodatečně. Dnes máme velká měs-
ta, lidé v nich jsou z toho života už docela
unavení, chtějí se vrátit na venkov, žel ne-

Senátor a místopředseda Spolku pro obnovu venkova Jiří Žák



daří se jim to a odcházejí do tzv. satelitů,
které se staví kolem velkých měst. To je,
myslím, velké neštěstí. Je to samozřejmě
evoluce, asi těžko najdeme idylický venkov
jaký známe ze starých filmů a knížek, tak už
tomu zřejmě nikdy nebude. Ale venkov mu-
sí žít plnohodnotným životem, musí mít
svou infrastrukturu, své zázemí. Celoevrop-
ský problém je migrace mladých lidí z ven-
kova do velkých center. Čili z mého pohle-
du je zásadní to, aby se na venkově dalo
plnohodnotně žít, aby člověk na venkově
měl zhruba stejné možnosti, jako lidé, kte-
ří žijí ve městě, aby venkov žil přirozeným
způsobem, aby si na sebe vydělal, aby byla
pracovní místa pro lidi, kteří tam žijí.

Dovolte mně otázku k zemědělství.
V oblasti Hané, kde byla vždy nejúrod-
nější půda, které si naši předkové velmi
vážili, dnes vyrůstají logistická centra,
půda se rozprodává pro nezemědělské
účely. Podepsali se na tom nejspíš ko-
munisté, když půdu sedlákům vzali, je-
jich potomci dnes většinou neumí s pů-
dou zacházet a tak ji raději prodají. Jak
vnímáte tento problém?

Období padesátých let bylo velmi ne-
šťastné, kontinuita se ztratila. Proto dnes
máme Program obnovy venkova, Spolek pro
obnovu venkova, protože venkov tady v mi-
nulosti velmi dobře fungoval a jsme v srdci
Evropy. Potom tou kolektivizací, zahnáním
lidí do družstev se u celé řady lidí zpřetrhaly
vazby. Potomci, kteří dostali půdu v restitu-
cích, už nejsou jako ti sedláci. I když cítí, že
to v té jejich rodině bylo. Naštěstí existuje ta-
ké řada případů, kdy se lidem podařilo na-
vázat na tu rodinnou tradici. Je to ovšem asi
menší procento a pro celou řadu vlastníků je
to žel většinou vlastnictvím něčeho, co lze
přeměnit do spotřebního způsobu života.
Další problém, který vidím, je ten, že země-
dělství se stává velmi intenzivním. V minu-
losti to byly skutečně spíše extenzivní formy
zemědělství, dnes máte v zemědělství za-
městnáno daleko méně lidí. Jsme na Zemi
živitelce, a když vidíme tu techniku, která je
schopná vykonat spoustu těžké práce, pak
samozřejmě i naše začlenění do struktur EU
a do celosvětově otevřeného obchodu při-
náší problémy, s nimiž se denně setkáváme
– čili nízké výkupní ceny např. u mléka. Ale
je to dáno především konkurenčním pro-
středím a nerovným konkurenčním prostře-
dím v rámci Evropy. Ministr zemědělství ře-
kl, že máme nadprodukci obilovin a přitom
máme ještě zásoby z minulých let. Samoz-
řejmě i na venkově funguje trh a není logic-
ké, aby se něco dělalo do zásoby. Je to otáz-
ka evoluce. Neděje se v zásadě nic drama-
tického, nicméně jsou nějaké jevy, které se
nám nebudou líbit, a proto ten venkov bu-
de získávat jinou podobu, ale já bych byl
rád, aby měl venkov šanci do budoucna.
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My si povídáme na výstavě Země ži-
vitelka, ptala jsem se tady v anketě ně-
kolika lidí na jejich vztah ke Spolku
pro obnovu venkova. Oslovila jsem je
s otázkou: Letos si připomínáme dva-
cet let obnovy venkova. Jak hodnotíte
jeho dosavadní působení?

Já se neumím vyjádřit k tomu, jak Spolek
celou tu dobu existuje. Minimálně ale sou-
těž Vesnice roku považuji za velmi pozitivní.
Považuji tuto soutěž za vynikající motivaci
pro obce, které se snaží být nejlepší. To by
ve městě udělat nešlo. Spolek rovněž půso-
bí jako lobbistická skupina, která působí na
naší scéně, a já bych řekl velmi pozitivní lob-
bistická skupina, která se snaží obracet po-
zornost k orgánům státní správy, parlamen-
tu a dalších právě v problematice venkova.

Jaký význam a budoucnost mají ak-
tivity, které Spolek vyvíjí?

Záleží na tom, jak bude docházet ke spo-
lupráci s jednotlivými ministerstvy a tady vi-
dím, že komunikace je velmi dobrá, že Spo-
lek je brán jako vážný partner ze strany stá-
tu, jednotlivých ministerstev. Názory, které
Spolek formuluje, jsou akceptovány a urči-
tým způsobem se dělá vše pro to, aby to
našemu venkovu a zemědělství pomáhalo.
Spolek udělal kus práce, je významný a má
tradici, podepsané dohody, ministerstva be-
rou Spolek jako vážného partnera.

Na semináři, který na Zemi živitelce po-
řádal Spolek jste řekl, že by mohlo dojít
k vytvoření ministerstva pro venkov, pa-
kliže by se sloučily rezorty zemědělství,
místního rozvoje, možná životního pro-
středí… Myslíte si, že je to reálná vize?

Je to reálná vize, je to něco, o čem se ba-
víme dlouhodobě na úrovni Spolku i komi-
se. Je to otázka exekutivní, je na vládě, ko-
lik ministerstev a jakým způsobem mají být
strukturovaná. To všechno se bude odvíjet
od další politické situace. Ta ovšem v tom-
to okamžiku není příliš stabilní, za chvíli
půjdeme k předčasným volbám. S tím sou-
visí to, že se střídají ministři na jednotlivých
postech a každý ministr má svoji vlastní
představu a větší kontinuita a větší politic-
ká stabilita by rozhodně venkovu jen pro-
spěly a pomohly.

I když je Spolek svým způsobem
apolitická organizace, nemá stranické
vnímání, vy jste činným politikem – jak
srovnáváte volební programy nebo po-
litiky hlavních stran v souvislosti s ven-
kovskou politikou?

Každá strana má nějaký program, kte-
rým se snaží oslovit určitý okruh voličů. ODS
klade velký důraz na to, aby byly vyjasněné
vlastnické vztahy, což si myslím, že je pro
fungování na venkově velmi důležité. Ne-
umím rozebírat volební programy ostatních
volebních stran, nicméně na půdě Spolku
i stálé komise pro venkov dochází k odbor-
ným debatám a snažíme se hledat řešení,
která jsou politicky průchozí bez ohledu na
to, jestli je to více doleva nebo doprava.

Jak hodnotíte Program rozvoje ven-
kova? Naplnil očekávání?

Zčásti. Z mého pohledu je problém
v tom, že venkov znamená stále pro mno-
ho lidí zemědělství. To není pravda. Země-
dělství je podmnožina venkova, je význam-
nou součástí venkova. Jestli se o něčem

Jiří Žák na půdě Parlamentu ČR



v tomto kontextu bavíme, tak je to balík pe-
něz z Evropských fondů v plánovacím ob-
dobí 2007–13 a tyto peníze bylo možné ně-
jakým způsobem dělit. Něco mělo jít na
rozvoj venkova, na rozvoj infrastruktury a ně-
co na přímé platby zemědělcům. A ten boj
s lobbistickými zemědělci existuje – země-
dělství, nebo rozvoj celého venkova? Je to
jednoznačně souboj zájmových skupin.
Myslím, že má-li se venkov úspěšně rozvíjet,
nebo jestli z toho má vzejít pro všechny
uspokojivé řešení, pak musí docházet ke
spolupráci místních samospráv, podnikate-
lů, zemědělců a každý z nich musí trochu
ustoupit a také pochopit, že jeden bez dru-
hého nemůže fungovat. Úplně jinak to fun-
guje v Dánsku, kde jsou jednotlivé farmy a da-
leko od nich nějaké centrum, kde fungují
základní instituce jako je škola a podobně.
Tam je struktura i financování venkova úpl-
ně jiné. My jsme oproti tomu v centru Evro-
py s dlouhodobou tradicí a historií. Tady
funguje nastavení: obec, ke které musí vést
nějaká silnice, musí tam být elektrický pro-
ud, internet, musí tam být zemědělci šetrní
ke krajině – takže symbioza všech těchto vě-
cí, ke kterým jsou potřeba peníze. Jestliže
dnes hodnotíme Program rozvoje venkova,
pak hodnotíme především ten poměrně vý-
znamný balík peněz, který je na to vyčleněn
a to, kam se v jednotlivých obdobích části
těchto peněz směřují.

Myslíte si, že je šance, aby byly pe-
níze pro třetí a čtvrtou osu v Programu
rozvoje venkova posíleny?

Šance je vždycky, ale myslím, že tato
otázka by měla směřovat jinam.

V jaké fázi jsou teď jednání o změně
rozpočtového určení daní? Může dojít
k zrovnoprávnění malých obcí vzhle-
dem k velkým městům? Vznikla nová

politická strana TOP 09 za kterou stojí
starostové, kteří – pokud se dostanou
do parlamentu – určitě na tento prob-
lém budou výrazně tlačit.

Já jsem byl jedním z prvních, kdo stál u
podávání stížnosti na minulé rozpočtové ur-
čení daní. Rozpočtové určení daní je jedno-
značně nastaveno ve prospěch velkých
měst a aglomerací. Ta logika je jasná. Praha
má metro, obhospodařuje něco jedinečné-
ho, mimořádného a je logické, že tam při-
chází víc peněz. Rozpočtové určení daní tak
jak je dnes s těmi kategoriemi obyvatel, ne-
rozděluje spravedlivě peníze mezi jednotli-
vé obyvatele České republiky. A z mého po-
hledu existují lidé, kteří jsou svým způso-
bem privilegovaní tím, že žijí ve velkých
městech, které dostávají z rozpočtového ur-
čení daní více peněz. A potom jsou lidé,
kteří žijí na venkově – a kvůli tomu nepří-
znivému koeficientu dochází k podfinanco-
vání – a nemají ani na záchovnou základní
údržbu. Podáním ústavní stížnosti Senátu
se začal Ústavní soud zabývat. Nicméně ne-
vyřkl verdikt, protože se pod tímto tlakem
začalo touto situací ministerstvo financí za-
bývat a byla provedena drobná novela, kte-
rá mírně zvýhodnila ty úplně malé obce,
těch středních obcí se to v zásadě nedotk-
lo a u těch větších obcí došlo k malému
odebrání části finančních prostředků. A teď
do toho vstupuje ta politická rovina. Má-li se
udělat zásadnější dohoda na změně RUD,
tak je potřeba, aby s tím souhlasili přede-
vším poslanci, a ti jsou z těch velkých aglo-
merací. Při ministerstvu financí vznikla pra-
covní skupina, která řešila RUD, zasedala
poměrně dlouho a vznikla poměrně obsáh-
lá odborná studie, která popisuje celou tu
situaci. V momentě, kdy to vypadalo, že je
šance, aby došlo ke změně, vznikla politic-
ká nestabilita a na to navazující pád vlády,
přišly první signály ekonomické krize. Pokud
by mělo dojít pouze k přerozdělení těch
koeficientů nebo stanovení jiných pravidel –

podle mě by bylo spravedlivé, aby to bylo ja-
ko za ministra Kočárníka někdy před 12 le-
ty, kdy tento koeficient existoval. Tam bylo
v jednoduchém matematickém vzorci zo-
hledněno kolik v dané obci žije obyvatel
nad 65 let, kolik obhospodařuje obec míst-
ních komunikací, v jaké nadmořské výšce se
nachází – když si vezmete obec někde na
Jižní Moravy nebo obec v Krkonoších – jen
na údržbu sněhu se dostáváte do rozdíl-
ných částek. Takže i koeficient nadmořské
výšky, spadu srážek – hraje určitou roli. Do-
mnívám se, že lze vytvořit matematický mo-
del, který by byl relativně spravedlivý, který
by zrovnoprávnil ty podmínky tak, aby kaž-
dá a hlavně drobná obec na území této re-
publiky měla šanci na zhruba stejné příjmy.

Jak vnímáte systém dotací, který
může přispívat malým obcím?

Dotační politika je dnes nastavena zcela
nemravně. Dotace byly původně určeny
k tomu, aby se přes ně financovaly akce vel-
kého společenského významu, které dané
malinké území není schopné financovat.
Pak do toho měl vstupovat stát nebo unie
s nějakou dotací. Dnes jsme v situaci, kdy
žádáme o dotace prakticky na cokoliv a po-
tom záleží na tom, kdo má na kterém mi-
nisterstvu či úřadě lepší kontakty, kamará-
dy. Samozřejmě existují jasná pravidla, jak ty
dotace vyhodnocovat, nicméně ta transpa-
rentnost není stoprocentní a zdálo by se
mně daleko lepší, kdyby větší podíl těch pe-
něz šel právě do přímého rozpočtového ur-
čení daní a rozděloval se napřímo na zákla-
dě spravedlivého koeficientu než tohoto sy-
stému. Je k tomu ale zapotřebí politické
stability a politické vůle a není to ani tak
otázka toho, co by chtěl Spolek, na tomto
musí existovat shoda a jestli jí dosáhneme
po letošních říjnových volbách, to vám v tu-
to chvíli nejsem schopen říci.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Název kraje Vítěz krajského kola
Nejlepší obec

Modrá stuha
za společenský život

Bílá stuha
za činnost mládeže

Zelená stuha
za péči o zeleň a životní

prostředí

Oranžová stuha
za spolupráci obce a ze-

mědělského subjektu

Počet při-
hlášených

obcí
Kraj
Jihočeský

Obec Jankov
(okr. České Budějovice)

Obec Nerestce
(okres Písek)

Obec Strunkovice nad
Blanicí (okres Prachatice)

Obec Drhovle
(okres Písek)

Obec Branice
(okres Písek)

29

Kraj
Jihomoravský

Obec Lužice
(okres Hodonín)

Obec Světlá
(okres Blansko)

Obec Milotice
(okres Hodonín)

Obec Jevišovka
(okres Břeclav)

Obec Božice
(okres Znojmo)

16

Kraj
Karlovarský

Obec Březová
(okres Sokolov)

Obec Krásná
(okres Cheb)

Obec Velká Hleďsebe
(okres Cheb)

Obec Hájek
(okres Karlovy Vary)

Obec Dolní Žandov
(okres Cheb)

20

Kraj
Královéhradecký

Obec Žernov
(okres Náchod)

Obec Miletín
(okres Jičín)

Obec Nový Hrádek
(okres Náchod)

Obec Librantice
(okres Hradec Králové)

Obec Černý Důl
(okres Trutnov)

50

Kraj
Liberecký

Obec Zahrádky
(okres Česká Lípa)

Obec Kravaře
(okres Česká Lípa)

Obec Kobyly
(okres Liberec)

Obec Studenec
(okres Semily) ***

19

Kraj
Moravskoslezský

Městys Spálov
(okres Nový Jičín)

Obec Hlavnice
(okres Opava)

Obec Staré Hamry
(okres Frýdek-Místek)

Jeseník nad Odrou
(okres Nový Jičín) ***

12

Kraj
Olomoucký

Obec Tučín
(okres Přerov)

Obec Dlouhá Loučka
(okres Olomouc)

Obec Pavlovice
(okres Přerov)

Obec Jezernice
(okres Přerov)

Obec Tištín
(okres Prostějov)

33

Kraj
Pardubický

Obec Jenišovice
(okres Chrudim)

Obec Cerekvice nad
Loučnou (okr. Svitavy)

Obec Svinčany
(okres Pardubice)

Obec Horní Ředice
(okres Pardubice)

Obec Telecí
(okres Svitavy)

22

Kraj
Plzeňský

Městys Zvíkovec
(okres Rokycany)

Obec Kostelec
(okres Tachov)

Obec Druztová
(okres Plzeň-sever)

Obec Plánice
(okres Klatovy)

Obec Dobříč
(okres Plzeň-sever)

19

Kraj
Středočeský

Obec Lány
(okres Kladno)

Obec Ratměřice
(okres Benešov)

Obec Hlavenec
(okres Praha-východ)

Obec Krakov
(okres Rakovník)

Obec Královice
(okres Kladno)

39

Kraj
Ústecký

Obec Hrušovany
(okres Chomutov)

Obec Libotenice
(okres Litoměřice)

Obec Březno
(okres Chomutov)

Obec Smolnice
(okres Louny)

Obec Ploskovice
(okres Litoměřice)

21

Kraj
Vysočina

Obec Hluboké
(okres Třebíč)

Obec Vír
(okres Žďár n. Sázavou)

Obec Domamil
(okres Třebíč)

Obec Horní Krupá
(okres Halvíčkův Brod)

Obec Slavíkov
(okres Havlíčkův Brod)

30

Kraj
Zlínský

Obec Újezd
(okres Zlín)

Obec Valašská Polanka
(okres Vsetín)

Obec Kyselovice
(okres Kroměříž)

Obec Hostětín
(okres Uherské Hradiště)

Obec Prusinovice
(okres Kroměříž)

15

celkem přihlášených obcí 325

Veselí a radost z vítězství v krajských kolech soutěže Vesnice ro-
ku spojily obce často s hodovými oslavami. Místním i pozvaným
hostům se na slavnostních vyhlášeních předvedly spolky, které v ob-
cích působí a které často přispěly právě k získání zlaté stuhy. V rám-
ci slavnostních vyhlášení se představily také další obce, které v jed-
notlivých krajích dostávaly modré, bílé, oranžové a zelené stuhy. Při-
pomeňme, že modrou stuhu dostávají vesnice za společenský život,
bílou za činnost mládeže, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí a oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci.

O vítězných obcích v jednotlivých krajích jsme vás již podrobně
informovali v červnovém Zpravodaji SPOV. Na webových stránkách
Spolku pro obnovu venkova ČR www.spov.org nyní naleznete od-
kazy na fotogalerie oslav v jednotlivých krajích.

Jméno vítězné obce celostátního kola soutěže Vesnice roku
2009 bude oficiálně oznámeno 12. září v Luhačovicích na Mezi-

Vítězné obce v krajských kolech soutěže
Vesnice roku 2009 oslavily svůj triumf

národním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem,
který se koná ve dnech 10. až 13. září. Celostátní komise, která
bude hodnotit soutěž Vesnice roku 2009, se sjede do Luhačovic
den předem a vybere z třinácti vítězů krajských kol ty nejlepší. Ná-
sledný den budou otevřeny během programu festivalu obálky s vý-
sledky. Veřejnost se tak dozví, kdo obdrží ocenění Zlaté stuhy, kdo
obsadí 2. a 3. místo v celostátním kole a především kdo ponese ti-
tul Vesnice roku 2009. Komise vyhodnotí i vítěze soutěže o Putov-
ní pohár Folklorního sdružení ČR, který FoS ČR uděluje obci s nej-
výraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice.

Vlastní předání ceny se uskuteční ve vítězné obci. Finanční od-
měna každoročně pomáhá obcím k dalšímu zvelebení. Soutěž Ves-
nice roku motivuje obyvatele obcí k větší snaze o rozvoj svého do-
mova a ukazuje na rozmanitost a pestrost uskutečňování progra-
mů obnovy vesnic. Šum

Vesnice roku 2009 – přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy)

Jenišovice (Pardubický kraj)

Tučín (Olomoucký kraj)

www.spov.org
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Jihočeši vyhlašovali Vesnici roku
v Holašovicích

Na tři sta pozvaných hostů z 29 soutěžících obcí Jihočeského
kraje se sešlo v pátek 21. 8. na krásné holašovické návsi k velko-
lepé slavnosti vyhlášení krajského kola VR 2009. Ve své místní čás-
ti, která díky původní dochované architektuře, půdorysu a pano-
ramatu byla vyhlášena za VPR a památek UNESCO, pořádá kaž-
doročně vítězná obec Jankov Selské slavnosti ve stylu „dobového
lidového jarmarku“ s ukázkami na dvě stě tradičních i netradič-
ních lidových řemesel s bohatým doprovodným programem. Po-
dobně náročně byl připraven i doprovodný program Slavnostního
vyhlášení VR. Nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou. Bylo pře-
dáno 23 ocenění, stuh, diplomů, čestných uznání, tři ceny hejt-
mana a zbývajícím šesti obcím pamětní listy za účast v soutěži. Vše
bylo „prokládáno“ od 9 hodin až do 02 hodin v noci bohatým
a pestrým programem. O přivítání každého účastníka u prezence

se postaral obrovský Pierot na chůdách, před zahájením hodinu
vyhrávalo Hornové trio prokládané zasvěceným průvodním slo-
vem konferenciérky a zpěvačky. Zahájení bylo provedeno bube-
nickou exhibicí skupiny historického šermu a hornovou fanfárou.
Další „kulturní vložky“ následovaly: historické šermování a exhi-
bice s prapory. Vtipná a zajímavá byla i dvě vystoupení kejklíře Vít-
ka. Za zvuku bubnů vítězné obce Jankov představila své nové
obecní symboly. K jídlu, pití, tanci i poslechu vyhrávala místní de-
chovka Skalačka. Na děti pamatovalo odpolední divadelní před-
stavení pohádky: „Dalskabáty hříšná ves“ a k večerní pohodě vy-
hrávala všem skupina Monika. Velmi sympatický byl i počin sta-
rosty vítězné obce Jankova Ing. Jana Jílka, který na závěr vyhlášení
pozval na podium oba hejtmany, minulého i současného a obě-
ma poděkoval za jejich péči o rozvoj obce i celý jihočeský venkov
a předal jim upomínkový soubor keramiky.

Prostě, byla to krásná lidová slavnost, jak má být! Díky všem je-
jím organizátorům. Jan Malík, předseda SPOV JčK

V Plzeňském kraji mají brožuru
o dosavadní historii soutěže
Vesnice roku v regionu

Dosavadní historii soutěže Vesnice roku na západě Čech mapu-
je brožura Vesnice roku, třináct let soutěže v Plzeňském kraji. Pub-
likace, jejíž autorkou je Tamara Salcmanová, chce mimo jiné uká-
zat, že se život v oceněných obcích nezastavil. Publikaci vydal Spo-
lek pro obnovu venkova Plzeňského kraje za finanční spoluúčasti
kraje. Publikace je k dispozici na odboru regionálního rozvoje plzeň-
ského hejtmanství. maš

Vesnice se vzpamatovávají
z povodní, doléhá na nás
ekonomická krize

Krátce po povodních byli lidé nejprve
rádi, že tu hrůzu vůbec přežili. Potom
měli spoustu práce s úklidem zaplavených domů, sklepů, zahrad.
Teď na lidi i obce samotné stále více doléhá otázka – kde vzít pe-
níze na zaplacení škod, na opravy domů, které stále ještě docela
nevyschly a které nejspíš v zimě zplesniví…

Pomoc po povodních z ministerstva
pro místní rozvoj byla rychlá

Hned druhý den po povodních, které se přehnaly také Bělo-
tínem a zaplavily 164 domů, jsem napsal dopis na ministerstvo
pro místní rozvoj, v němž jsem žádal o nastolení dotačního mo-
delu podpory z Fondu rozvoje bydlení (FRB), kdy obec dostane
peníze na zvláštní účet a z toho pak půjčuje lidem. Je to jedno-
dušší systém, než když žádají lidé individuálně. Během čtrnácti
dnů by to mělo být dotažené do konce. Dostal jsem písemnou
odpověď, že se tento model, který zafungoval už při minulých
povodních, opráší. Považuji to za vstřícný krok ministerstva. Kro-
mě toho proběhlo také setkání starostů s představiteli vlády.
A za naši obec mohu říct, že se nám už včera podařilo vyplatit
lidem jeden a půl milionu korun, které nám přišly z MMR a půl
milionu z darů. Celkem to vyšlo čtyřicet tisíc na postiženou do-
mácnost. Peníze jsem měl na účtu čtrnáct dnů od doby, kdy jsme
zaslali žádost. Takže klobouk dolů, ta reakce byla velmi rychlá.
A byly rychlé i další organizace, které pomáhaly. Čtyři dny po po-
vodních už se sčítaly škody, přijížděli představitelé Českého čer-
veného kříže, charity a další.

Nelíbí se mně rozdělování peněz ze „sociálky“

Ministr financí řekl, že v sociálním systému jsou nachystané
podpory občanům, postižených povodněmi. Když pak sociálka
obcházela domy, nezáleželo na škodách, jaké těm lidem voda na-
páchala, ale na výřečnosti těch lidí… Myslím, že je to nefér. Tyto
dávky by měly být vypláceny plošně a ne podle toho, že někdo
jich rád využije a jiný se zase rád zřekne peněz ve prospěch ně-
koho, kdo je na tom údajně hůř. Anebo že jsou lidé snaživí a pra-
covití a dávají si škody sami do pořádku a jiní čekají, co za ně kdo
udělá… Uvedu příklad z naší obce. Sousedé, kterým napáchala
povodeň stejné škody. Jeden je alkoholik, který prožil i povodeň
v hospodě a pak vedle spořádaná rodina Romů, kteří mají dům
jako ze škatulky. Tato rodina měla už týden po povodních dům,
zahradu a plot jako nové, protože se sešla a pustila se hned do
oprav. A soused, který měl roky větší příjem než jeho sousedé, je
na tom teď jakoby lépe, protože před pracovníky sociálky pro-
kázal tzv. potřebnost. Sousední rodinu naopak považují za vyří-
zenou, protože mají dům opět v pořádku. Povodeň není mírová
doba. Jestliže se vám přežene přes obec povodeň, je třeba roz-
dělovat všem stejně, pokud na to stát vyčlenil peníze. A navíc.
Nemohou přeci chtít po těch lidech, aby najednou prokazovali
výši příjmů a podobné nesmysly. Víme přece, jak to chodí. Živ-
nostník prokáže minimální příjmy, přestože vydělá daleko víc, na-
proti tomu dělník z fabriky dostane potvrzení toho, co vydělá
„i s chlupama“, atd. Upozornil jsem na tento problém na úřadu
ochránce pro lidská práva v Brně. Uznali, že je to nefér a že bu-
de zapotřebí tuto otázku znovu otevřít.

A A k t u á l n í d ě n í o č i m a E d u a r d a K a v a l y ,
p ř e d s e d y S P O V Č R
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Na obce začíná doléhat ekonomická krize

Mohu-li mluvit konkrétně o obci Bělotín, propad za prvních se-
dm měsíců činí milion sto tisíc korun. Máme to naštěstí vykryté tím,
že jsme zvýšili daň z nemovitosti a zastavili vyplácení podpor no-
vostavbám. Jinak by to byl dramatický propad a já se obávám příš-
tích měsíců a příštího roku. Myslím, že se to bude obecně týkat
všech. Obce mají rozjednané projekty, a kdo včas nezareaguje, ten
se z toho zblázní. Buď bude muset jít do šílených úvěrů, anebo to
pustit. Představte si, že několik let připravujete projekt a teď na něj
nemáte… Ale asi jsme si chvilku žili dobře, a teď se s tím budeme
muset nějak smířit.

Před volbami se SPOV politických stran
zeptá, co udělají pro venkov

Sleduji rovněž vývoj na politické scéně. Myslím, že je nejvyšší
čas, aby Spolek udělal to, co dělá před každými volbami. Oslovíme
velké politické strany s otázkou, co chystají pro náš venkov. Je to
zapotřebí, abychom je měli po volbách s čím konfrontovat. Obe-
šleme tedy hlavní politické strany a budeme chtít jasné a zcela kon-
krétní odpovědi. Nejde nám přitom o to, aby byl venkov nějak nad-
lehčován, ale abychom byli schopni stát na vlastních nohou a žít.

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku
bude zajímavější

Čeká nás vyhodnocení celostátního kola soutěže Vesnice roku.
Prezident Václav Klaus nám na Zemi živitelce slíbil, že nás opět přijme
na Hradě. Věřím, že zajímavou novinkou bude i live vyhodnocení v Lu-
hačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů
Písní a tancem. Vyhlášení vítěze proběhne 12. září odpoledne.

Je třeba se pomalu připravit na příští rok

Obávám se problému DPH u Programu rozvoje venkova. Uvidí-
me, jak dopadnou volby a jaká bude snaha něco řešit. Spousta vě-
cí, na které poukazuji, je mimorozpočtových a spadá do kategorie
úspor. My jsme od začátku července plátci DPH a to co zažíváme,
to jsem od roku 1990 se všemi úřednickými pohromami nezažil.
Zatímco se vše zdražuje, administrativně je to náročnější a přínos
pro obec je téměř nulový. Jen pro příklad. Budovali jsme letos v na-
ší obci kus kanalizace. A protože nám stát nepřevedl včas pozem-
ky, které jsme měli slíbené za stavbu obchvatu kolem Bělotína, tak
se nám všechno časově posunulo, nedosáhli jsme na dotace, mu-
seli stavět za svoje a nakonec jsme získali jakousi půjčku pro pře-
klenutí letošního roku. Nyní jsme zatíženi ještě devatenácti pro-
centy DPH. Je to postavené na hlavu a má s tím problém spousta
dalších obcí. Zpracovala šum

Setkání evropských a českých škol
obnovy venkova v listopadu

Evropské setkání škol obnovy venkova se uskuteční 5. – 7. 11.
2009 v Eicklingenu (Dolní Sasko) v renovované budově venkov-
ského centra Amtshof. Setkání českých škol obnovy venkova
a podobných institucí, zabývajících se systematicky obnovou
a rozvojem venkova, letos uspořádá Škola obnovy venkova Šu-
mava – Český les 11. – 13. 11. 2009 v Kulturním domě v Klenčí
pod Čerchovem.

Setkání se účastní převážně středoevropské školy obnovy ven-
kova, sdružené v „Evropském vzdělávacím fórum pro rozvoj venko-
va“ s jednacím jazykem němčinou. Je otevřené také pro české ško-
ly obnovy venkova a podobné instituce. Cestu a účast si hradí kaž-
dá škola/instituce samostatně. Pro ty, kdo budou mít o účast zájem
a nebudou mít možnost zajistit si samostatně dopravu, se pokusí-
me o vzájemnou výpomoc. Proto pošlete, prosím, kopie Vašich při-
hlášek nebo signalizujte svůj zájem o účast na tomto setkání a Vaši
představu o dopravě letošnímu představiteli českých škol obnovy
venkova, tj. Škole obnovy venkova Šumava – Český les, která pořá-
dá národní setkání – panu Vlastimilu Hálkovi (sov@agakcent.cz, tel.
376 310 957, mobil 602625695), popř. členu předsednictva Spolku
pro obnovu venkova Ing. arch. Janu Florianovi (ing.florian@gmail.com,
tel. 224 864 030, mobil. 733 607 513, 733 787 798).

Zájem o účast na Celostátní setkání škol obnovy venkova 2009
v Klenčí pod Čerchovem zašlete Vlastimilu Hálkovi do 30. září 2009.

PROGRAM:
Středa 11. 11. 2009
12.00 – 14.00 Prezence
14.00 – 14.15 Zahájení

Karel Smutný, starosta Klenčí pod Čerchovem
14.15 – 14.30 Desatero pro kraje

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR
14.30 – 15.30 Podpora obnovy venkova

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro re-
gionální, územní a bytovou politiku MMR ČR

15.30 – 16.15 Program rozvoje venkova
Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkov-
ských podpor MZe ČR

16.15 – 16.30 Přestávka
16.30 – 17.15 Co venkov potřebuje

Ing. Jiří Hladík, Ph.D., VÚZOP
17.15 – 18.00 Vysoká škola a spolupráce s MAS

Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., PEF ČZU Praha
18.00 – 19.00 Večeře
19.00 – 21.00 Kulturní program (folklor)
Čtvrtek 12. 11. 2009
9.00 – 9.30 Pomáhá vzdělávání venkovu?

Ing. Petr Ort, Ph.D., Bankovní institut – vysoká škola
9.30 – 10.00 Rozvoj venkova: teorie a praxe

Ing Petr Hienl, ÚZEI Praha
10.00 – 10.30 ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl (ŠOV)
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.45 Ekonomická udržitelnost projektů

Bc. Jan Tomiczek, ŠOV Třanovice
11.45 – 12.30 Environmentální obec

Ing. Tomáš Horník, ŠOV Zdislava
12.30 – 14.00 Oběd
14.00 – 14.30 LEADER jako metoda rozvoje venkova

JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
14.30 – 15.15 ŠOV Bavorsko

Zástupce ŠOV Bavorsko
15.15 – 15.45 Metodika hodnocení SPL MAS

Jan Martínek, ředitel místního zastoupení CpKP PK
15.45 – 16.15 Přestávka
16.15 – 18.00 Školy obnovy venkova – jak dál? Diskuse
18.00 – 19.00 Večeře
19.00 – 24.00 Společenský večer
Pátek 13. 11. 2009
9.00 – 12.00 Exkurze

12.00 – 13.00 Oběd
13.00 Závěr

I I n f o r m a c e S P O V 1 4
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Vláda schválila programy
na odstraňování škod po povodních

Vláda ČR schválila na svém zasedání 26. srpna 2009 finanční
prostředky na odstraňování škod po letošních povodních. Jedná
se o škody na státním vodohospodářském majetku a na infra-
struktuře vodovodů a kanalizací měst a obcí. Celkem bude na
programy, které budou řešit odstranění škod, připraveno zhruba
1,2 miliardy korun.

„Jsme připraveni začít rychle škody po povodních odstraňovat.
Stejně jako v předchozích letech jsou připravovány programy na od-
straňování vzniklých škod,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Na státním vodohospodářském majetku vznikly škody za 1,392 mi-
liardy korun. Po odečtení vlastních zdrojů investorů a škod na po-
jištěném majetku je zapotřebí navýšit rozpočet ministerstva země-
dělství o jednu miliardu. Příjemcem prostředků jsou státní podniky
Povodí, Lesy ČR s.p., a Zemědělská vodohospodářská správa. „Ze
zkušeností víme, že je třeba začít odstraňovat škody co nejrychleji.
Již v letošním roce předpokládáme využití zhruba dvou set milionů
korun,“ doplnil ministr Šebesta.

Škody na vodovodech a kanalizacích ve městech a obcích byly
zjišťovány prostřednictvím krajských úřadů a po odečtení předpo-
kládaného pojistného plnění byly stanoveny ve výši 202 milionů
korun. Podpora bude poskytována až do výše 80 procent nákladů
na stavební a technologickou část a příjemcem budou v tomto pří-
padě obce a města, která doplní podporu svými financemi. Roz-
počet ministerstva zemědělství bude posílen o celkem 162 milio-
nů korun, tedy o 80 procent objemu zjištěných škod.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze

Začala rekonstrukce silnic
poškozených při povodních

Olomoucký kraj zahájil rekonstrukci silnice mezi obcemi Skoro-
šice a Kobylá nad Vidnávkou na Jesenicku, kterou letos v červnu
poškodily záplavy. Za obnovu komunikace v délce 3,7 kilometru za-
platí ze svého rozpočtu celkem 17,5 milionu korun. Investiční ak-
ce bude hotová do konce října letošního roku. „Měsíc a půl po po-
vodních zahajujeme velkou investiční akci, která má odstranit ško-
dy na důležité komunikaci. To považuji za dobrý počin,“ uvedl
hejtman Martin Tesařík.

Silnice mezi Skorošicemi a Kobylou nad Vidnávkou byla před tře-
mi lety rekonstruována za peníze Evropské unie. Letošní povodně
poškodily především původní části staveb, jichž se práce v roce
2006 nedotkly. „Největší škody jsou na opěrných zdech. Jsou to
hlavně staré opěrné zdi, které nevydržely nápory vody,“ uvedl Li-
bor Žádník z dodavatelské firmy Eurovia.

Povodně letos v červnu postihly jen v Olomouckém kraji tři de-
sítky obcí na Jesenicku a Hranicku. Významné škody voda napá-
chala na komunikacích. V případě silnic II. a III. třídy vlastněných
krajem byly vyčísleny na 280 miliónů korun. KÚOK

Příprava na proplacení DPH obcím
si vyžádá pozastavení plateb
na projekty PRV

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze
kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo ze-
mědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů,
které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí.
Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení no-
vého dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.

V rámci přípravy nového dotačního titulu pro financování DPH
u projektů obcí a svazků obcí schválených k financování z Programu
rozvoje venkova v 1.– 5. kole příjmu žádostí bylo ministerstvem ze-
mědělství rozhodnuto o pozastavení proplácení projektů z 1.– 4. ko-
la příjmu. Tento stav bude trvat do doby schválení nového národní-
ho dotačního titulu vládou. Poté bude zveřejněna detailní tisková
zpráva k dalšímu postupu administrace DPH.

Ačkoliv přijalo ministerstvo zemědělství rozhodnutí, že pro žá-
dosti předkládané v roce 2009 a dále již pro veřejnoprávní subjekty
DPH způsobilým výdajem nebude, nacházejí se v administrativním
systému řádově stovky žádostí schválených v letech 2007–2008,
u kterých byla DPH považována za způsobilou, žadatelům schvále-
na a s ohledem na právní nárok také musí být proplacena.

Příjemcům je dotace z PRV hrazena z prostředků předfinancova-
ných ze státního rozpočtu a návazně nárokována u Evropské komi-
se k refundaci ve výši 75 %. S ohledem na nařízení Rady nemůže
být částka dotace související s DPH tímto způsobem nárokována,
proto jsou výkazy vyplacených prostředků předávané Komisi o DPH
očištěny. V průběhu administrace programu tak vzniká nesoulad
mezi prostředky vyplacenými v rámci výdajů na PRV a prostředky vy-
kazovanými vůči Komisi. Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Nový program úvěrů Českomoravské
záruční a rozvojové banky
pro financování infrastruktury obcí

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., vyhlásila nový
Program dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury obcí
– OBEC 2. Poskytování úvěrů bude zahájeno 17. srpna 2009. Úvě-
ry lze využít i na kofinancování a podle okolností také na předfi-
nancování projektů podpořených prostředky EU.

Program OBEC 2 je určen pro obce, svazky obcí a vodohospo-
dářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí na území Čes-
ké republiky. Jeho cílem je podpořit projekty ke zvýšení kvality mu-
nicipální infrastruktury. ČMZRB nefinancuje Program OBEC 2 z pro-
středků, které získala od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB).

Úvěry se poskytují ve výši 8–250 mil. Kč se splatností 10–15 let.
Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru. Zajištění ne-
ní vyžadováno, s výjimkou úvěrů pro svazky obcí nebo úvěrů se zvý-
šeným rizikem návratnosti úvěrových zdrojů.

Úvěry lze využít např. na pořízení nebo rekonstrukci vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních vod, školských nebo předškolních
zařízení, kulturních a sportovních zařízení, místních komunikací.
Může jít také o zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu
(spalovny), zateplování budov, využití obnovitelných zdrojů ener-
gie a jiné projekty zaměřené na bydlení a životní prostředí obcí.

Zdroj: www.cmzrb.cz

Nabídka úvěrů pro obce bude větší

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) při-
pravuje vyhlášení dalšího programu úvěrů se splatností do 10 let
na financování infrastruktury obcí, měst a obcí České republiky
s výjimkou hlavního města Prahy. Úvěry budou financovány ze Spo-
lečného úvěrového fondu (SÚF) vytvořeného z prostředků ČMZRB
a Municipální finanční společnosti, a.s. (MUFIS).

Z úvěrů bude možné financovat především výstavbu či rekon-
strukci technické infrastruktury obcí, zejména vodovodů, kanali-
zací, čistíren odpadních vod a s nimi spojené úpravy komunikací
a veřejných prostranství. Žádost o úvěr mohou předkládat obce či
svazky obcí přímo (v případech zakázek malého rozsahu), v ostat-
ních případech bude poskytování úvěrů posuzováno na v rámci vy-
hlášených zadávacích řízení.

Předpokládá se, že program bude vyhlášen na období od 15. 10.
2009 do 31. 12. 2014. Úvěry budou poskytovány dle rozsahu di-
sponibilních zdrojů v SÚF. Podrobné informace a formuláře žádos-
tí budou zveřejněny na webové stránce ČMZRB dne 15. 9. 2009.

Zdroj: www.cmzrb.cz

Nebojte se vody z kohoutku.
Často je kvalitnější než ta balená.

Kupujete si balenou vodu, protože se bojíte pít tu, která vám
doma teče z kohoutku? Bydlíte-li v Praze či jiném městě a vodu
vám dodávají velké vodárenské podniky, bát se nemusíte.

Voda distribuovaná do veřejné sítě je kvalitní a zdravotně abso-
lutně nezávadná. V řadě testů, které v minulé době proběhly tis-
kem, vyplývá, že voda z kohoutku je kvalitní. Je totiž čerstvá.

Balená voda, než se dostane od výrobce k zákazníkovi, podstu-
puje dalekou cestu. Během ní se může stát, že na balíky vody sví-
tí slunce nebo jsou uskladněny v nevyhovujících podmínkách. To
vše kvalitu balené vody negativně ovlivní.

Voda, která protéká potrubím, je velmi přísně kontrolována ana-
lytickými metodami, což vychází z dané vyhlášky. Stanovuje se oko-

lo sta různých parametrů. „Pitná voda z vodovodu podléhá četněj-
ší a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než vody ba-
lené,“ říká Marcela Dvořáková, mluvčí společnosti Veolia Voda.

A pak je tu další faktor, a to cena. Zatímco za litr vody z kohoutku
zaplatíte 0,0055 korun, za balíkovou to je od dvou do osmi korun,
někdy i více. A to už je pořádný rozdíl.

KE KAFI VODA Z KOHOUTKU ZDARMA

Také jste někdy chtěli v restauraci, aby vám číšník natočil vodu
z kohoutku, a on odmítl? V některých podnicích už se bát nemu-
síte. V současné době, díky kampani společnosti Veolia Voda, na-
bízí zdarma kohoutkovou vodu už řada renomovaných pražských
restaurací a hotelů včetně InterContinentalu, Marriottu či Jalty.

Do projektu se zapojily i tréninkové kavárny pro duševně ne-
mocné – Café Na půl cesty, Klub v Jelení a Klub V. kolona. „Vodu
z kohoutku zde servírují automaticky ke kávě. Za vodu se neplatí,
za kávu ano,“ vysvětluje Marcela Dvořáková. Na webových strán-
kách www.vodovoda.cz se můžete podívat, v jakých podnicích vo-
du z kohoutku již běžně podávají.

POZOR NA STUDNĚ

* Pokud bydlíte na vesnici a máte vlastní studnu nebo berete vo-
du z obecních studní, pak může být její kvalita sporná.

* Voda je například příliš tvrdá, což především v okolí Prahy není
žádnou výjimkou. Může také obsahovat zdravotně závadné mi-
kroorganismy i bakterie.

* Pokud si její kvalitou nejste jisti, pak je lepší raději ji nepít a k va-
ření a konzumaci použít vodu balenou nebo dovezenou z osvěd-
čených zdrojů.

BÍLÁ NEBO REZAVÁ?

Někdy teče z kohoutku bíle zabarvená voda. Má to na svědomí
vzduch ve vodě rozpuštěný. Při kontaktu studené vody z distribuční
sítě s teplejšími vnitřními rozvody v domě nebo průtokem přes tak-
zvaný perlátor instalovaný na kohoutku se tento vzduch z vody uvol-
ní a velké množství drobných bublinek způsobí její „mléčné“ za-
barvení. Podobně se voda zbarví i po provedených opravách vodo-
vodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí.

Bílé zabarvení nemá žádný vliv na chuť ani kvalitu vody. Reza-
vohnědé zabarvení způsobují částice oxidu železa, které vznikají
korozí vnitřních stěn ocelového nebo litinového potrubí.

Při zvýšeném průtoku vody, při manipulaci s uzávěry, opravách
nebo údržbě rozvodné sítě se tyto částice mohou uvolnit do distri-
buované vody, a způsobit tak její zabarvení. Je to nebezpečné? Ur-
čitě ne, ale větší množství oxidů železa vodu zabarví a ovlivní i její
chuť. Stačí ale málo – nechat rezavou vodu odtéct.

Někdy máte pocit, že voda z kohoutku je cítit čisticími prostředky.
Je to způsobeno tím, že obsahuje chlór, který je do vody přidáván kvů-
li bezpečnosti. Tento prvek totiž zabraňuje množení zárodků bakterií,
působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kva-
lity vody z hlediska zdravotní nezávadnosti. Zdroj: www.agris.cz

www.agris.cz
www.cmzrb.cz
www.cmzrb.cz


chovu mládeže a zapojení veřejnosti do těchto snah. Tento úspěch
v národní soutěži vynesl obci Mořice nominaci do kategorie vesnic
v evropské soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí síd-
la 2009. Starosta Jaroslav Knap žije starostmi a potřebami obce.
Má jasnou představu o tom, jak by měla obec vypadat a dobře ví,
co je pro to třeba udělat.

MĚSTA ZASTUPUJE SLEZSKÝ KRNOV

Nominace slezského Krnova do mezinárodní soutěže Entente
Florale Europe je založena na úspěchu města v loňském ročníku
soutěže Město stromů 2008/2009, kterou vyhlašuje Nadace Part-
nerství. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu dlouhodo-
bě spolupracuje s Nadací Partnerství a propojení zmíněných sou-
těží považujeme za významný posun v historii obou soutěží, jejichž
společným jmenovatelem je zvyšování kvality života ve městech
hlavně prostřednictvím správné péče o zeleň všech typů a přede-
vším o stromy.

Krnov pod vedením starostky Renaty Ramazanové se zejména
v posledních letech zaměřuje na obnovu zeleně v historickém stře-
du města, ale také na revitalizaci zeleně v novějších obytných sou-
borech. Dbá na oživení veřejných prostor výsadbami a pečuje o za-
chování historických hodnot města. Nemenší pozornost věnuje kra-
jině v nejbližším okolí. Město má silnou pozici v regionu a dokládá
umění skloubit historickou paměť a moderní rozvoj.

KRNOV I MOŘICE SE NEJMÉNĚ PŮL ROKU PŘIPRAVUJÍ
NA PŘÍJEZD MEZINÁRODNÍ POROTY

Jak potvrdily přípravné týmy obou sídel, splnění kritérií a poža-
davků na prezentaci pro ně sice znamenalo zvýšené pracovní úsilí
a zabralo jim mnoho času nad rámec běžných povinností, ale zase
je přinutilo podívat se na svou obec – své město – jinýma očima
„z vnějšku“ a pomohlo odhalit možnosti ke zlepšení pro občany
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Obec Mořice a město Krnov
zastupují ČR v evropské soutěži
Entente Florale Europe 2009

Stejně jako v předchozích sedmi letech, i le-
tos v létě soutěží dvě česká sídla – město Krnov
v Moravskoslezském kraji a obec Mořice v Olo-
mouckém kraji (okres Prostějov) v evropské
soutěži Entente Florale Europe – Evropská kve-
toucí sídla!

Jedenáctičlenná mezinárodní porota složená z odborníků na
územní plánování, krajinářskou architekturu, zakládání a údržbu
zeleně, okrasné zahradnictví i turistický ruch přijela hodnotit na za-
čátku měsíce srpna Mořice a Krnov.

Cílem soutěže je především společný zájem radnic, obyvatel
i místních podnikatelů o dosažení co nejvyšší kvality života v síd-
lech. K tomu zásadní měrou přispívá dobře založená zeleň s vhod-
ně vedenou péčí jak v sídlech, tak v okolní krajině. Na to navazuje
péče o životní prostředí a jeho zlepšování, péče o kulturní dědictví
a vytváření podmínek pro únosný turismus. Kvalitní péče o zeleň a
životní prostředí, respektování originálních kulturních, historických
a přírodních hodnot, promyšlené plánování a rozvoj, environmen-
tální výchova a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých s sebou při-
náší rozvoj komunitního života, zvyšuje přitažlivost pro šetrný tu-
ristický ruch a vytváří nové pracovní příležitosti.

Soutěž Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla vyhla-
šuje Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu (Asso-
ciation pour le Fleurissement et le Paysage, A.E.F.P.) a koná se od
roku 1975. V soutěži je v letošním roce zastoupeno 11 zemí,
z nichž každá nominuje do soutěže jedno město a jednu vesnici.
Mezinárodní porota je složená ze zástupců všech účastnických ze-
mí (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Ně-
mecko, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Velká Británie). Porota
hodnotí přihlášená sídla podle předem stanovených kritérií a za-
řadí je do zlaté, stříbrné a bronzové úrovně. Účast v soutěži je pre-
stižní a umožňuje na příkladech konkrétních sídel prezentovat mi-
mo jiné výsledky státní politiky účastnických zemí a její reálný vliv
na kvalitu životního prostředí měst a vesnic.

HANÁCKÉ MOŘICE REPREZENTUJÍ VENKOV

Obec Mořice získala v loňském roce Zelenou stuhu v Olomouc-
kém kraji v soutěži Vesnice roku a zvítězila následně v celostátní
soutěži o zelenou stuhu. Toto ocenění uděluje občanské sdružení
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu za kvalitní péči o ve-
řejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a za péči o krajinu.
Obec Mořice v čele se starostou Jaroslavem Knapem ho získala za
příkladný a odpovědný vztah k obnově a tvorbě veřejných pro-
stranství a k péči o krajinný rámec obce, za soustředěný zájem o vý-

Dětské hřiště v Mořicích Dětské hřiště v Mořicích

Naučná stezka v Mořicích
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i pro návštěvníky. Omezený čas na přípravu ani finanční možnosti
samozřejmě nedovolují vytvořit a realizovat v souvislosti s účastí
v soutěži nové projekty. Obě sídla se ale při přípravě soustředila na
co nejlepší péči a kvalitní údržbu svých již realizovaných projektů ob-
novy a úprav veřejných prostorů, parků, výsadeb stromů a okras-
ných rostlin, sezónních výsadeb a na prezentaci svých bezvadně fun-
gujících vzdělávacích a volnočasových i dobrovolných aktivit zamě-
řených mimo jiné na poznání a ochranu přírody a kulturní krajiny.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 25. září 2009 v Car-
diffu, Wales (UK).

KDO SOUTĚŽ V ČR ORGANIZUJE?

Organizátorem soutěže je občanské sdružení Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT). SZKT je dobrovolným
sdružením odborníků, kteří v rámci oboru zahradní a krajinářská
tvorba vykonávají dílčí profese (zahradní a krajinní architekti a pro-
jektanti, pracovníci firem realizujících, udržujících a spravujících ob-
jekty zeleně, arboristé, památkáři apod.), veřejnou správu (pracov-
níci státní správy a samosprávy ve vztahu k životnímu prostředí a
zeleni) i vzdělávací činnost (pedagogové odborných škol) v oboru
zahradní a krajinářská tvorba. Více na www.szkt.cz.

KDO SOUTĚŽ V ČR PODPORUJE?

Záštitu nad účastí českých sídel v soutěži převzal ministr život-
ního prostředí ČR. Soutěž podporuje Ministerstvo životního pro-
středí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Výzkumný ústav Silva Tarou-
cy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Spolek pro obnovu
venkova, Národní památkový ústav, Nadace Partnerství a Stálá ko-
mise Senátu pro rozvoj venkova.

KDO MŮŽE PODAT VÍCE INFORMACÍ?

Ing. Rostislava Rollerová, vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Krnov
tel: 554 697 333, e-mail: rrollerova@mukrnov.cz; www.krnov.cz
Jaroslav Knap, starosta Mořic
tel: 774 431 136, e-mail: obec@morice.cz; www.morice.cz

Kontakty:
www.entente-florale.eu – oficiální stránky vyhlašovatele soutěže
www.szkt.cz v odkazu Entente Florale – informace z České republiky
Ing. Eva Voženílková, národní koordinátor soutěže v ČR
tel: 607 963 288, e-mail: vozenilkova@szkt.cz
Ing. Ina Truxová, zástupce SZKT ve výboru A.E.F.P, členka mezi-
národní poroty Entente Florale Europe
tel: 724 663 629, e-mail: truxova@up.npu.cz
Ing. Petr Šiřina, člen mezinárodní poroty Entente Florale Europe
tel: 605 205 991, e-mail: petrsirin@volny.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
občanské sdružení (SZKT)
Staropramenná 29
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel/fax: 257 324 124; 257 323 953
e-mail: kancelar@szkt.cz; www.szkt.cz

V soutěži na podporu cykloturistiky
zvítězil Náchod

V soutěži měst a obcí zaměřené na podporu rozvoje cyklistiky
a cykloturistiky Unilever Sprinter roku zvítězila města Náchod,
Nymburk a Staré Město u Uherského Hradiště. V současné době
mají cyklisté v České republice k dispozici přibližně 1318 kilometrů
cyklostezek a podpora jejich výstavby se od roku 2001 každoroč-
ně zvyšuje. Letos na ni Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
věnoval více než 400 milionů korun.

Cílem soutěže Unilever Sprinter roku je podpořit radnice, které
v posledních dvou letech investovaly nejvíce úsilí a peněz na roz-
voj cyklodopravy či cykloturistiky. Přihlásit se do ní mohou česká
a moravská města a obce do 80 000 obyvatel. Letos se mezi se-
bou utkalo 17, tři vítězná města převzala symbolické šeky s část-
kami 100 000, 75 000 a 50 000 korun určenými na další rozvoj
cyklistiky a cykloturistiky.

„Rádi bychom podpořili také spolupráci jednotlivých mikrore-
gionů mezi sebou, aby se jejich infrastruktura navzájem dále pro-
pojovala,“ uvedl Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu
a člen hodnotící komise.

Porota letos poprvé vyhlásila také cyklistickou osobnost roku
2009, za zvláštní přínos v oblasti rozvoje cyklodopravy a cyklotu-
ristiky ji získal místostarosta Uničova Dalibor Horák.

Nejrozsáhlejší síť cyklostezek má Moravskoslezský kraj, celková
délka činí 134 kilometrů. V Olomouckém kraji je 131 kilometrů cy-
klostezek, ve Středočeském už vybudovali 128,4 kilometru.

Finance na výstavbu cyklostezek lze získat například z SFDI ne-
bo ze Strukturálních fondů EU. SFDI poprvé přispěl na výstavbu cy-
klostezek v roce 2001 částkou 12 milionů korun, od té doby se však
podpora každým rokem zvyšuje. Například v roce 2005 dosáhla té-
měř 90 milionů korun na 30 projektů, v roce 2006 SFDI podpořila
44 projektů částkou 107 milionů. Vloni bylo z rozpočtu SFDI finan-
cováno 68 akcí zaměřených na výstavbu a údržbu cyklistických ste-
zek, podpora dosáhla téměř 260 milionů korun.

Strukturální fondy EU k rozvoji cyklistické dopravy podle infor-
mací uveřejněných na webových stránkách www.cyklostrategie.cz
nejlépe využívají Zlínský a Olomoucký kraj, naopak z Královéhra-
deckého kraje zatím nebyl podán ani jeden projekt.

Zdroj: Deník veřejné správy

V obnovené kapli sv. Jiří v Litovli
bude místo pro meditaci,
koncerty i výstavy

V kapli sv. Jiří v Litovli začátkem srpna skončily stavební práce
a v nejbližší době by zde měly začít práce restaurátorské. Cílem pro-
jektu je komplexní obnova kaple, včetně její výzdoby a pořízení no-
vého vybavení tak, aby objekt mohl být využíván víceúčelově jako
meditační kaple, koncertní a výstavní sál či jako přednášková míst-
nost. Stálá expozice bude tvořena uměleckými díly z majetku far-
nosti, z nichž některé jsou součástí původní výzdoby objektu. Farnost
na projekt získala peníze z tzv. Norských fondů ve výši 346 954 EUR.

Restaurátorské práce by měly odhalit původní fresky z pozdní go-
tiky či renesanční epitafy, které se zatím ukrývají jen pod vrstvami
nátěrů. Součástí projektu je rovněž restaurování několika umělec-
kých děl, které tvořily původní mobiliář kaple. Mezi ně patří napří-
klad polychromovaná dřevěná plastika Pieta z Rozvadovic přibližně
z roku 1450 nebo deskový obraz Madony s Ježíškem a dvěma svět-
ci po stranách pravděpodobně z roku 1650.

Podle místního faráře, P. Josefa Rosenberga, byla kaple v mnoha
ohledech v havarijním stavu, který znemožňoval jakékoliv smyslupl-
né využití. Po kompletní opravě a znovuotevření v roce 2011 bude
objekt využíván k náboženským, kulturním a vzdělávacím účelům.

Revitalizace fasád na náměstí v Krnově

www.cyklostrategie.cz
www.szkt.cz
mailto:kancelar@szkt.cz
mailto:petrsirin@volny.cz
mailto:truxova@up.npu.cz
mailto:vozenilkova@szkt.cz
www.morice.cz
mailto:obec@morice.cz
www.krnov.cz
mailto:rrollerova@mukrnov.cz
www.szkt.cz
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Kaple sv. Jiří v Litovli je unikátním příkladem sice drobné, ale
kvalitní pozdně-gotické sakrální architektury dochované v původ-
ní podobě s minimem pozdějších zásahů. Objekt je o to cennější,
že se v původní podobě dochovala nejen samotná architektura, ale
i původní malířská výzdoba interiéru.

Od r. 1948 byla kaple v majetku státu a v tomto období došlo
k výraznému zhoršení jejího stavebně-technického stavu. V 80. le-
tech minulého století byl městem Litovel zpracován záměr obno-
vy a využití objektu pro kulturní účely, ale projekt byl realizován
pouze zčásti. V roce 1994 byla kaple v tomto stavu navrácena Řím-
skokatolické farnosti Litovel. V roce 1997 bylo město silně zasaže-

no ničivými povodněmi, které stav objektu výrazně zhoršily. K opra-
vě kaple bylo možné opětovně přistoupit až letos, právě díky fi-
nanční pomoci z Norských fondů. Zdroj: MonikaVývodová,

tisková mluvčí Arcibiskupství olomouckého

Svatý Hostýn, Svatý Kopeček
a Velehrad má propojit poutní cesta

Nová poutní cesta by měla v příštím roce propojit tři nejvýznam-
nější poutní cesta na Moravě, jimiž jsou Velehrad, Svatý Hostýn
a Svatý Kopeček. Občanské sdružení Matice Svatokopecká totiž
hodlá vybudovat úsek ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn a na-
pojit se tak na obdobnou cestu, kterou loni vybudovaly Matice ve-
lehradská a svatohostýnská.

Na cestě dlouhé asi 50 kilometrů poutníci naleznou zhruba 20 pa-
nelů s informačními tabulemi. Cykloturisté či turisté na nich získají in-
formace o místech, kde se právě nacházejí, údaje o historii i součas-
nosti, významných kulturních a církevních památkách a podobně.
„Současně chceme vydat průvodcovskou brožuru, která by zájemce
blíže a podrobněji seznámila s místy, jimiž procházejí, s upozorněním
na stravovací a ubytovací možnosti v místě, kilometráž, výškové roz-
díly, které je na trase čekají, a možností místa získání turistického ra-
zítka na trase,“ uvedla Zora Krejčí z Matice Svatokopecké.

Celkové náklady se pohybují kolem 800.000 korun, částkou
30.000 korun se rozhodl přispět i olomoucký magistrát. Připojit by
se měly i obce podél cesty. Matice Svatokopecká však přivítá jaké-
koliv další příspěvky.

Poutní místo na Svatém Kopečku je spojeno se jménem zámožné-
ho olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska (1595 až 1673),
který slíbil postavit na kopci nad Olomoucí, tehdy zvaném Svatá hora,
kapli. Legenda říká, že při vyhledávání místa pro budoucí kapli přišel
na pahorek podobající se místu, na němž se mu zjevila ve snu Panna
Marie. Již roku 1633 byla na místě vysvěcena Andrýskova kaple, jež
však byla při nájezdu švédských vojsk v roce 1645 těžce poškozena.

Dnešní bazilika byla stavěna v letech 1669 až 1679 podle plá-
nů Giovanni Pietra Tencallyho. Postupně k ní přibyly hostinské bu-
dovy a špitál, po roce 1715 byly podle plánu Domenica Martinelli-
ho přistavěny po bocích dvě křídla rezidence. maš

U příležitosti návštěvy papeže
Benedikta XVI. v ČR vznikly
nové pohlednice

Obecně prospěšná společnost Zlatý pruh Polabí vydala za znač-
ného přispění České centrály cestovního ruchu – CzechTourism u pří-
ležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. V České republice pamět-
ní pohlednice. Připomínají rovněž pěší poutě z Libice nad Cidlinou,
rodiště sv. Vojtěcha, do Staré Boleslavi k Bazilice sv. Václava.

V případě zájmu o tyto pohlednice se se lze obrátit na o.p.s. Zlat
pruh Polabí – e-mail cervinkova@polabi.com
Pavel Hlaváč, předseda správní rady Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
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V Dobrčicích na Přerovsku oslavili
znovuotevření rybníku

V Dobrčicích na Přerovsku mají opět důvod k radosti. Za milion
korun se dočkali revitalizace rybníku, kterému zde nikdo neřekne
jinak než Na koutech. Jeho znovuotevření a napuštění oslavili míst-
ní v sobotu 15. srpna odpoledne na prostranství u rybníku, kde do-
brčické hospodyňky připravily bohaté občerstvení.

Na vyčištění, odbahnění a zpevnění břehů čekali v obci celé čty-
ři roky. „Projekt na revitalizaci dělala už bývalá starostka. Jenomže
nebyly vyřešené problémy s okolními pozemky, které patřily Úřa-
du pro zastupování státu, u výpusti zase obci Přestavlky. V sou-
časné době už jsou pozemky obce a z Operačního programu ži-

votní prostředí se nám podařilo získat 900 tisíc korun,“ říká sta-
rostka Dobrčic Božena Sitková. Zbývající částku do milionu korun
musí zaplatit obec ze svého rozpočtu, který ročně činí jeden mili-
on korun. „Pro takovou malou obec s dvěma sty obyvateli je to vý-
znamná investice,“ uvedla Sitková. Milion korun stačil přitom na
opravy i na vybudování nových vpustí a výpustí.

Místní vzpomínají, že rybník je v obci už alespoň dvě stě let. „Je
to pro nás důležité místo. Naši předkové tady plavili koně a přejíž-
děli s vozy, které měly nasáknout vodou, aby nevrzaly,“ vysvětluje
jeden z místních obyvatel. Dnes už se do rybníku těší hlavně děti.
„Už si tady postavily branky na vodní polo, chceme zde vysadit ta-
ké ryby. Rybník má být ale hlavně vodní nádrží pro hasiče,“ řekla
starostka. Kromě toho bude mít částečně i protipovodňovou funk-
ci. Dokud byl zanesený bahnem a nebyla v něm voda, valila se vo-
da z potoku přímo na obec. Teď se podaří vodu lépe zadržet.“ ří-
ká Božena Sitková. Oslavy, na kterých nechybělo šampaňské, říz-
ky a koláče vyvrcholily krájením dortu ve tvaru rybníku s vodníkem.

šum

O prázdninách se ve Vlašimi školili
učitelé v ekologické výchově

Zatímco většina učitelů o prázdninách zaslouženě odpočívá po
uplynulém školním roce, někteří využili tento čas ke svému další-
mu vzdělávání a za tímto účelem přijeli do Podblanického eko-
centra ČSOP Vlašim. Ekocentrum v rámci projektu spolufinanco-
vaném Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočet ČR
uspořádalo v červenci dvě vzdělávací akce.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ SPECIALIZAČNÍHO STUDIA PRO ŠKOLNÍ
KOORDINÁTORY EVVO VE VLAŠIMI

13. – 18. července 2009 proběhlo úvodní týdenní setkání úča-
stníků Specializačního studia pro školní koordinátory environmen-

tální výchovy. Přijelo 27 pedagogů z celého Středočeského kraje včet-
ně Vlašimi. Úvodní pobyt byl zejména seznamovací a poznávací, je-
likož účastníci se budou potkávat celý rok během 250 hodin dlou-
hého studia.

Na programu byly též bloky věnující se úvodu do environmen-
tální výchovy a několik ochutnávek z praktické environmentální vý-
chovy. Zajímavý byl též exkurz do historie environmentální výcho-
vy Mgr. Kateřiny Jančaříkové, Ph. D. a její další přednáška o lesní
pedagogice a zooterapii. Na prvním setkání též spolupracovala Šár-
ka Klimešová z Toulcova Dvora a Dita Podhadská. Studium bude
trvat až do září 2010, kdy účastníky čeká obhajoba závěrečné prá-
ce a zkouška před komisí.

TERÉNNÍ KURZ „NEBOJME SE S DĚTMI DO PŘÍRODY“

Prázdninový kurz terénní přírodovědy a environmentální výcho-
vy pro učitele a další zájemce o přírodu s názvem se konal v Pod-
blanickém ekocentru již počtvrté, tentokrát v termínu od 26. do
31. července.

Na kurz přijelo 30 účastníků, mezi nimi bylo i 6 dětí. Letošní pro-
gram zahrnoval mimo jiné přírodovědnou a entomologickou vy-
cházku do zámeckého parku ve Vlašimi a do Jinošovského údolí
nebo cestopisnou přednášku o exotickém ostrově Sokotra. Během
přírodovědné exkurze na Petrovicko účastníci navštívili také veřej-
nosti nepřístupnou Divišovu jeskyni, zastavili se i u Husovy kaza-
telny a prohlédli si skanzen ve Vysokém Chlumci. V průběhu kur-
zu došlo i na předávání zkušeností a vyzkoušení některých aktivit,
využitelných při pobytu s dětmi v přírodě (např. hydrobiologický
průzkum nebo azimutová stezka). Již tradiční součástí kurzu je i jed-
nodenní vodácké putování po Sázavě.

Kurz proběhl díky spolufinancování Evropským sociálním fon-
dem (ESF) a státním rozpočtem ČR v rámci projektu „Podpora zvy-
šování kvality environmentální výchovy ve středočeských školách“.

Mgr. Kateřina Červenková

Mezinárodní konference v Brně
se zaměří na roli regionů v rozvoji
společnosti

První ročník mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji
společnosti uspořádá 15. října Fakulta regionálního rozvoje a mezi-
národních studií Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Cílem konference je přiblížit region z pohledu jeho role v roz-
voji společnosti v národních a globálních souvislostech. Účastní-
ci se rovněž pokusí zvýraznit narůstající význam a váhu sociálně
ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj jak jednotli-
vých států, tak jejich uskupení a upozornit na měnící se regio-
nální vazby vývoje zemědělství, lesnictví, navazujícího zpracova-
telského průmyslu a dalších institucí ve venkovském sídelním
prostoru, jakož i na potřebu volby adekvátních nástrojů regio-
nální politiky.

Zdroj: http://www.respo.frrms.mendelu.cz

http://www.respo.frrms.mendelu.cz
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Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností
na SŠZP v Klatovech

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech v sou-
časné době připravuje otevření „Kurzu pro výkon obecných ze-
mědělských činností“ s celkovým počtem 300 hodin pro uchazeče
bez jakéhokoliv vzdělání. Zároveň chystá kurz zahrnující 150 ho-
din pro uchazeče, kteří již získali částečné vzdělání v absolvovaném
kurzu s dotací 150 hodin.

Úspěšné absolvování tohoto rekvalifikačního kurzu je předpo-
kladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v země-
dělství pro žadatele, kteří nedosáhli požadovaného odborného ze-
mědělského vzdělání v soustavě středních a vysokých škol.

Zájemci o rekvalifikační kurzy se mohou průběžně přihlašovat v se-
kretariátu školy na telefonu: 376 326 269, na mobilu 731 410 972,
e-mail: sekretariat@sszp.kt.cz.

Předpokládaný nejbližší termín zahájení kurzů je 3. 10. 2009.
Více informací na www.sszp.kt.cz

O možnostech sportovního vyžití
v Posázaví informuje nová brožura

O možnostech využití volného času v turistické oblasti Posázaví
informuje nový propagační materiál Sport a volný čas v regionu Po-
sázaví, který připravila obecně prospěšná společnost Posázaví spo-
lu s partnery z regionu. Nabízí přehled sportovních aktivit v regionu
pro všechny věkové kategorie. Cílem propagačního materiálu je
vzbudit zájem o využití volného času v turistické destinaci Posáza-
ví a nabídnout kvalitní možnost aktivního odpočinku, uvedla ředi-
telka společnosti Bohuslava Zemanová.

„Při shromažďování informací o sportovištích bylo velmi zajíma-
vé sledovat jejich kvalitu a hlavně údržbu. Ne všude se o sportoviš-
tě starají tak, jak mají, ale není to jen výtka směrem k provozova-
telům či zřizovatelům. Někdy by stačilo, kdyby si pet lahve a papír-
ky sebrali ti, co tam chodí za sportem,“ soudí Zemanová.

Upozornila například na sportoviště u školy v Jílovém u Prahy,
které je velice dobře vybaveno pro nejmenší i odrostlejší děti a na-
víc je areál i o prázdninách otevřen široké veřejnosti. „Ale nechci
zde vyzdvihovat jen jedno místo, opravdu jsem během mapování
narazila na zajímavá místa, kde je vidět, že jim není lhostejné, jak
mládež tráví svůj čas. Dokonce uvítají i kolemjedoucí cyklisty a mu-
sím říci, že dětských hřiště je na cyklistických trasách dost, více či
méně vybavených,“ doplnila ředitelka společnosti.

Region Posázaví nabízí různorodé aktivity od dětských hřišť,
přes víceúčelové sportoviště, jezdectví, golf, sportovní rybolov
a další. Seznam aktivit zájemci najdou nejen v nové brožuře, ale
i na www.posazavi.com.

Obecně prospěšná společnost Posázaví vznikla v březnu roku
2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnika-
telskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a pro-
pagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zá-
roveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu. maš

MAS Moravský kras zahájí další
vzdělávací projekt zaměřený
na venkovský cestovní ruch

MAS Moravský kras zahájí letos v září vzdělávací projekt Kultur-
ní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch. Vzdělávací akce jsou
určeny podnikatelům ve venkovském cestovním ruchu nebo lidem,

které tato problematika zajímá. Účastníci se dozvědí, jak mohou
tvořit nové produkty cestovního ruchu na venkově. Každá vesnice
či městečko mají své charakteristické kulturní bohatství, které je od-
lišuje od okolních vesnic a dodává jeho obyvatelům pocit identity.

Stále více lidí nechce jenom poznat nová místa, ale také objevo-
vat různé formy turismu. Kladou rovněž větší důraz na kvalitní pro-
dukty, na takové formy cestovního ruchu, které více zohledňují
ochranu přírodního prostředí a na kratší, ale četnější zájezdy. Jedním
ze způsobů, jak čelit těmto novým výzvám a jak vydělat na měnících
se preferencích trhu, je vzít v úvahu rozvíjející se trvale udržitelný ces-
tovní ruch založený na bohatém přírodním a kulturním dědictví.

Vzdělávací akce na následující témata:
– Interpretace přírodního a kulturního dědictví při tvorbě pěších

tras, muzeí a výstavních expozic
– Interpretace místního dědictví v rámci informačních center
– Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním

ruchu
– Tvorba tématických kulturních tras
– Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na kulturní dědic-

tví venkova MAS MK

Turistické informační centrum
v Poděbradech hlásí rekordní
návštěvnost

Turistické informační centrum v Poděbradech provozované spo-
lečností Zlatý pruh Polabí o.p.s. se může pochlubit nejvyšší ná-
vštěvností TIC v rámci turistické oblasti Polabí. Od 1. dubna 2009,
kdy bylo otevřeno, do poloviny měsíce srpna turistické informační
centrum navštívilo celkem 13667 klientů, z toho 872 jich přijelo ze
zahraničí.

Klienti turistické informačního centra nejvíce vyhledávají infor-
mační službu o lázeňském městě Poděbrady, turistické oblasti Po-
labí a nabídku tištěných propagačních letáků. TIC nabízí propa-
gační matriály svých partnerů, sousedních turistických oblastí a ko-
lekci letáků Středočeského kraje, vydaných z fondů Evropské unie.
Tyto materiály zastřešují nabídku celého regionu Okolí Prahy, tedy
všech turistických oblastí v rámci Středočeského kraje. Další dosti
využívanou službou je pak prodej vstupenek přes portál společ-
nosti TICKETPRO a místního divadla a kina.

Nově se TIC snaží nabízet výlety do okolí a průvodcovské služ-
by ve městě.

Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společnos-
tí, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Stře-
dočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese ozna-
čení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku
2005 a ve spolupráci se Krajským úřadem Středočeského kraje
a Českou centrálou cestovního ruchu vytváří marketingovou pod-
poru této destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jed-
notlivých cílů a turistických produktů. Na základě konkrétních part-
nerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry
a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již s podnikateli nebo zá-
stupci měst a obcí. Pavel Hlaváč, Zlatý pruh Polabí o.p.s.

Podzimní Flora Olomouc je spojena
s festivalem gastronomie Olima

Svátek určený zahradníkům, zahrádkářům, ale i milovníkům
dobrého jídla a pití vypukne počátkem října na Výstavišti Flora Olo-
mouc. Zdejší pavilony i exteriéry budou ve dnech 1. – 4. října pa-
třit 14. ročníku výstavy ovoce, zeleniny a ovocných školkařských vý-
pěstků. Podzimní etapu letošní závěrečné zahradnické výstavy FLO-
RA OLOMOUC doplní festival gastronomie a nápojů OLIMA.

www.sszp.kt.cz
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Pro hlavní expozici podzimní výstavy zvolili její autoři motto „Při-
jela pouť“. Pod záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech
a Moravy se v ní přehlídkou špičkových výpěstků představí nejlep-
ší čeští a moravští pěstitelé ovoce a zeleniny. Nebudou chybět ani
různé odrůdy podzimních květin, zejména chryzantém a také pře-
hlídka exponátů podzimní soutěže floristů v aranžování květin.
Ovocným a školkařským výpěstkům vyhradili pořadatelé venkovní
plochy areálu výstaviště.

Návštěvníci se mohou těšit také na tradiční společnou expozici
členů Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových od-
růd ovoce, různých druhů zelenin, výstavou pěstovaných i divoce
rostoucích hub, zahrádkářskou a mykologickou poradnou, nabíd-
kou včelích produktů, burčáku a skvělých moravských vín.

Souběžně s podzimní zahradnickou Florou bude výstaviště patřit
festivalu gastronomie a nápojů OLIMA, akci zaměřené na propagaci
kvalitních domácích potravinářských výrobků, biopotravin a potra-
vin se značkou Klasa. Čerstvou novinkou bude přehlídka regionál-
ních produktů, potravin a nápojů oceněných značkou O.K. – výro-
bek Olomouckého kraje. Festival nabídne kuchařské a cukrářské
soutěže, ochutnávky jídel a nápojů, ukázky dekorativního vyřezá-
vání zeleniny a ovoce a další zajímavosti.

Olima patří také milovníkům dobrých moků – ti se mohou těšit
na Dny moravských vín s degustací vín z podoblastí mikulovské,
znojemské, velkopavlovické a slovácké a 6. ročník Flora koštu –
soutěže o nejlepší ovocný destilát. S vyhlášením výsledků bude
opět spojeno s ochutnáváním nejlepších soutěžních pálenek.

Pro zahrádkáře, chalupáře a kutily bude v rámci doprovodných
Podzimních zahradnických trhů připravena pestrá nabídka drobné za-
hradní mechanizace, květin, ovoce, zeleniny, okrasných – a zejména
ovocných dřevin, které jsou specialitou podzimních trhů. Flora. Zá-
bavný doprovodný program nabídne přehlídku dechových hudeb
a zájemcům budou volně přístupné sbírkové skleníky a botanická za-
hrada výstaviště a olomoucké univerzity. Brány výstaviště budou v do-
bě výstavy otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Zdroj: Agris

Nejlepší střihači zvládli ostříhat
deset jehňat pod 20 minut

Nejlepším střihačem ovcí se letos na 12. mistrovství ČR ve stří-
hání ovcí v Malhostovicích na Brněnsku stal Němec Rainer Blu-
melhuber. Teprve za ním skončil nejlepší střihač z Česka, Lukáš Ne-
ugebauer ze Žamberka, třetí místo obsadil Krystian Jarosz z Polska.
Všichni zvládli ostříhat desítku jehňat za méně než 20 minut, řekl
ČTK předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Vít Mareš.

Mistrovství bylo součástí dvoudenních Ovenálií Zlobice 2009,
které jsou největší akcí svého druhu v České republice. „V průmě-
ru stříhali jednu ovci pod dvě minuty, což je dosud nejlepší výkon
za 12 ročníků mistrovství,“ podotkl Mareš.

K vítězství ovšem není třeba jen rychlost, ale i technika stříhání
a jeho výsledek. O tom se dnes přesvědčil Polák Jarosz, který byl
ve stříhání nejrychlejší. V celkovém součtu hodnocení to ale stači-
lo až na třetí místo. Rychlost totiž tvoří jen 40 procent hodnocení.
„Šedesát procent tvoří kvalita a výsledek, aby byla ovce dobře os-
tříhaná a nebyla zraněna,“ podotkl Mareš.

Cílem ovenálií je představit chovatelské trendy. Setkání je urče-
no pro širokou veřejnost. Zpestřila jej například i soutěž ve vaření
kotlíkového jehněčího guláše a v pojídaní bryndzových halušek. Na
programu byly také ukázky práce ovčáckých psů, výroby ovčího sý-
ra a rukodělných prací souvisejících se zpracováním vlny.

Svaz chovatelů ovcí a koz má asi 10.000 členů. Nejvíce jich evi-
duje na Valašsku, v jižních Čechách a na Pardubicku. Chovatelů při-
bývá v celé republice. V ČR je nyní 200.000 ovcí a 40.000 koz. Ješ-
tě počátkem 90. let, kdy byly jejich chovy značně dotovány, byl ale
počet těchto zvířat v Čechách a na Moravě téměř dvojnásobný. Po
zrušení dotací se stavy prudce snížily.

CYKLOVÝLET S MASku PO VALAŠSKU

Nehúšajte sa v kanclu na židli, húšajte pedálama!
GDY ?

4. 9. 2009, pátek

KAMA TO VEZMEM ?

Startujem od Hospody u Potockých v Karlovicách, gde dovalíme „rychlú střelú“ - ti, co sú
zdatní, možu dojeť na kole. Slezem sa tam nejak kolem 9 hodiny ranní. Dál si to budem
hrnúť hore Podťatým až nahoru na Kasárna. Tam sa občerstvíme dle libosti, dáme svačinu
a možem vyrazit po hřebeni na Portáš. Cestú možem zastaviť bar de a pokochať sa krású
tych našich Valašských kopcú. Na Portášu dáme halušky, potem knedle, zalejem to pivem a
možem sa zkúlať dom. A aby teho nebylo málo, možem zatrsať na Valašském Čaganu, na
Rybníčku v Huslenkách - tu: http://www.rybnicek.wz.cz/ramy.html Čagany sebú! JJ

CO SI VZIŤ SEBÚ ?

Kakáč na hlavu, pemprsky, flašu s vodú a hlavně dobrú náladuJJ

KOMU DAŤ VĚDĚŤ?

PETRA: 776128368 ŠÁRKA: 604732890

E-mail: petra.zadilska@masvhv.cz E-mail: sarka.kamencova@masvhv.cz

Tož neseďte doma a vyražte s náma na kopce! A dyž bude pršeť, zmoknemeJJ

Situace se začala zlepšovat až před deseti lety. Ovce se od roku 2000
začaly vracet do krajiny. Nejsou ale již chovány pro vlnu jako dříve. Cho-
vy se nyní orientují především na produkci jehněčího a nově získávají
dotace od ekologů na údržbu krajiny. Stáda totiž hojně spásají trávu na
loukách v chráněných lokalitách. Zdroj: www.agris.cz

Přijeďte okusit nordic walking
do Slaného, možná právě vás získá

Příznivcům nordic walkingu je určeno setkání, které se uskuteční
v sobotu 19. září 2009 v parku na Hájích. Začátek je v 9 hod. v let-
ním kině ve Slaném v ulici Politických vězňů. Každou hodinu a půl se
koná instruktáž. Kurzovné je 95 korun na osobu. Začátečníci mají na
programu první seznamovací lekce, tradiční nordic walking procház-
ka, NW hry, cvičení. Pokročilí se mohou těšit na nordic walkingový po-
chod. S sebou je potřeba vzít sportovní oblečení podle počasí, pití na
celý den, svačinu, NW hole (pokud dosud nevlastníte, je možné si je
zapůjčit po složení vratné kauce 500,00Kč), karimatka (pokud bude
slušné počasí, bude se cvičit venku). Zdroj: Infocentrum Slaný

V září se lze vydat na Smečno
po stopách Martiniců

V sobotu 19. 9. 2009 pořádá Infocentrum Slaný jednu ze svých spe-
ciálních vycházek v rámci letošní turistické sezony. Již podruhé budete
mít možnost zúčastnit se pochodu ze Slaného na Smečno po stopách
šlechtického rodu Martiniců. Nejen že se dozvíte zajímavosti ze života
tohoto rodu, ale budete mít také jedinečnou možnost podívat se do
některých běžně uzavřených památek spojených s rodem Martiniců.
Vycházka je jako vždy zdarma a sraz na ni je v 10 hodin před Infocen-
trem na Masarykově náměstí. Zdroj: Infocentrum Slaný

www.agris.cz
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Ministr Vondruška:
Čerpání z fondů EU v období
2004–2006 je téměř stoprocentní

Česká republika vyčerpala v letech 2004 až 2006 z fondů EU
téměř 42 miliard korun. To je přitom 98,1 % z celkového mo-
žného objemu čerpání, který byl z fondů EU za uvedené obdo-
bí k dispozici.

Za peníze z fondů EU v programovém období 2004–2006 se
realizovaly například tyto projekty:
– 21 863 nových pracovních míst
– 30 rekonstruovaných čističek odpadních vod
– 59 544 domácností nově napojeno na kanalizace a čističky od-

padních vod
– 447 km nových a opravených silnic
– 45 km nových a opravených železnic
– 274 malých a středních podnikatelů získalo podporu v cestov-

ním ruchu
„Předpokládám, že celkové vyčerpané prostředky za období

2004–2006 budou ještě vyšší a to až 99,6%. Téměř stoprocentní
čerpání je pro Českou republiku velký úspěch,“ uvedl ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V současném programovém období 2007–2013 je k dispozici
celkem 682 miliard korun. Již v této chvíli má ČR schváleno přes
12 tisíc projektů v hodnotě téměř 139 miliard korun (138,9). Pro-
placeno bylo zatím 23,6 miliard korun.

„Proces proplácení má díky změnám, které zavádíme k zrych-
lení čerpání, stoupající tendenci. Například měsíční nárůst propla-
cených peněz mezi červnem a červencem letošního roku je víc než
18%, tedy navýšení o 3,7 miliard oproti předchozímu měsíci,“
upřesnil Vondruška.

Ministerstvo již v červnu zavedlo pravidelná jednání mezi před-
sedy regionálních rad operačních programů a také jednotlivými ná-
městky ministerstev. Právě vzájemná koordinace má pomoci žada-
telům o peníze z fondů EU v tom, aby byly ve svých žádostech
úspěšnější. Nyní je vyřazen z proplácení v operačních programech
téměř každý třetí projekt (29,2% vyřazených projektů).

Zdroj: MMR ČR

MMR: Evropská komise schválila
průběžné financování dalších
10 programů

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje dalších 10 operačních
programů, které získaly v Evropské komisi schválení řídících sy-
stémů a mohou tak podávat průběžné žádosti o platbu. Již dříve
došlo k přijetí systémů tří OP. Nově byly schváleny systémy OP Do-
prava, Podnikání pro inovace, Životní prostředí, Praha Konkuren-
ceschopnost a dále regionálních operačních programů Severozá-
pad, Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihozápad, Střední Čechy
a Jihovýchod.

Před třemi týdny Evropská komise přijala popisy řídících, kon-
trolních a monitorovacích systémů tří operačních programů, fi-
nancovaných z Evropského sociálního fondu (ESF): Lidské zdroje
a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha –
Adaptabilita.

„Potvrdilo se, že ČR je schopná vhodně nastavit procesy čer-
pání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro období
2007–2013,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Třináct z 18 OP řízených na území ČR je v současnosti již opráv-
něno podávat přes ministerstvo financí průběžné žádosti o pro-
plácení svých úspěšných projektů. Ani dosud však financování pro-
jektů nevázlo, protože Unie poskytla ČR zálohové platby, které by

bez problémů pokryly nejméně letošní rok. Z těchto zdrojů se bez-
problémově zajistí i fungování projektů zbylých pěti OP až do po-
tvrzení způsobilosti jejich systémů.

Obdržený souhlas EK také znamená, že monitorovací systém
evropských fondů, provozovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, nebrání úspěšnému využití prostředků ze strukturálních fon-
dů a Fondu soudržnosti. Přechod od zálohových plateb k průbě-
žným je podmíněn schválením popisů řídících systémů ve všech
členských zemích EU. Tento schvalovací proces ověřuje kvalitu,
ale zároveň je do značné míry zdlouhavou administrativní záleži-
tostí. Ze 434 programů, které se v období 2007–2013 realizují
v členských státech EU, jím zatím prošla jen část.

Zdroj: www.mmr.cz

MŽP vyhlásilo granty
pro nestátní neziskové organizace
pro pět tématických oblastí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo grantové řízení pro ne-
státní neziskové organizace na rok 2010. Občanská sdružení a obec-
ně prospěšné společnosti mohou až do 5. října 2009 předkládat pro-
jekty do pěti tématických oblastí zaměřených na ochranu životního
prostředí a udržitelný rozvoj. Jedná se o jednoleté, malé neinvestiční
projekty do 300 000 Kč.

Mezi hlavní podporované oblasti patří změna klimatu, ochrana
přírody a biologické rozmanitosti, životní prostředí a vlivy na lidské
zdraví, kvalita života, udržitelný rozvoj odpady a průřezová oblast.
Průřezová oblast se vztahuje zejména na projekty environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poraden-
ství, které řeší více témat dohromady.

MŽP podporuje projekty nestátních neziskových organizací
každoročně. Za posledních 10 let podpořilo přibližně 1 800 pro-
jektů za celkovou částku cca 225 milionů Kč. Mezi úspěšné pro-
jekty z minulosti patří Ekologické dny Olomouc, týden osvětových
akcí k Evropskému týdnu mobility, vzdělávání o přírodě blízkém
lesním hospodaření FCS, festival GLOBE Games, veletrh ekologic-
kých výukových programů, poskytování bezplatného právního po-
radenství v oblasti ochrany životního prostředí a další. V rámci
grantů MŽP přispívá i na vydávání časopisů, jako je Ochrana ovz-
duší, Sedmá generace, Ekolist, Obnovitelné zdroje energie, Časo-
pis Bílé Karpaty, Poodří atd. Podrobné informace o výběrovém ří-
zení jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP na adrese
http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2010_vr

Jakub Kašpar,
ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí

Univerzita Palackého bude
vytvářet partnerskou síť
moravského venkova

V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2.4 Partnerství a sítě, jehož výsledky zveřejnilo ministerstvo škol-
ství 24. srpna, uspěly také některé projekty vysokých škol zaměře-
ných na regionální rozvoj a spolupráci s venkovem.

Uspěl například projekt „Olomoucké vysoké školství partnerem
moravského venkova“, jehož žadatelem je Univerzita Palackého
v Olomouci v gesci katedry politologie a evropských studií a cílem
je podpora spolupráce vysokých škol a jejich studentů s venkov-
skými regiony. Partnery projektu jsou Moravská vysoká škola, Stře-
domoravská agentura rozvoje venkova (za Zlínský kraj), MAS Hor-
ní Pomoraví (za Olomoucký kraj), MAS Regionu Poodří (za Morav-
skoslezský kraj) a MAS Moravský kras (za Jihomoravský kraj). Na

http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2010_vr
www.mmr.cz
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akci se podílejí také středomoravské MAS – Partnerství Moštěnka,
MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta.

Dalším ze tří podpořených projektů Univerzity Palackého (z dva-
nácti žádostí) je „Podpora sítě GEONET – síťě pro vědeckou a vzdě-
lávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a ve-
řejné správy“. Podporu získaly například také projekty „Informač-
ní platforma pro kulturní krajinu“ Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně či „Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kra-
je“, jehož žadatelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. TSu

OP VpK: Dotace na další vzdělávání
i v dalších krajích

Další krajské úřady vyhlašují první výzvu k předkládání žádostí
o dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast
podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Žádosti o dotace již jsou nebo budou přijímány v krajích:
Ústecký kraj – do 18.09.2009.
Plzeňský kraj – do 30.09.2009.
Olomoucký kraj – do 28.09.2009.
Moravskoslezský kraj – do 25.09.2009.
Královéhradecký kraj – do 04.09.2009.
Pozn.: vyhlášení ve zbývajících osmi krajích lze očekávat v nej-

bližší budoucnosti.
Cílem oblasti podpory 3.2 je prohloubení nabídky dalšího vzdě-

lávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.
Mezi podporované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích progra-
mů pro vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdě-
lávání s počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti
specializačního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti
vzdělávání, pomoc při zavádění moderních vzdělávacích metod.

Široké spektrum potenciálních žadatelů zahrnuje také: vysoké
školy, právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání,
obecně prospěšné společnosti, města, obce a další. Další detaily na-
leznete v naší databázi dotací.

Zdroj: GA-rrk

Ekologické vytápění: dotaci získalo
4 531 domácností

Od začátku roku 2008 do konce března 2009 poskytnul SFŽP
dotaci 4 531 žadatelům, kteří vyměnili v rodinném domě nebo by-
tě kotel či kamna na fosilní palivo za moderní kotel na biomasu,
nebo si pořídili tepelné čerpadlo či solární systém.

Do konce března 2009 mohl každý, kdo si pořídil ekologické vy-
tápění v rodinném domě nebo v bytě, požádat o dotaci. V roce
2008 podpořil SFŽP ČR celkem 3 041 žádostí a do konce března
2009 dalších 1490. Největší objem podpory připadl na solární sy-
stémy pro celoroční ohřev teplé vody. Celková podpora přesáhla
238 milionů Kč.Podpora byla poskytována v těchto programech:

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vy-
tápění a/nebo ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fy-
zické osoby:

a) kotle na biomasu,
b) solární systémy na celoroční ohřev teplé vody,
c) solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody,
4.A. Tepelná čerpadla.
V březnu 2009 byl tento program financovaný z národních

zdrojů ukončen. Navázal na něj program Zelená úsporám, který je
financovaný z prodeje tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu
o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace
programu je až 25 miliard korun.

Zdroj: SFŽP (www.sfzp.cz)

Dotace Zelená úsporám se otevírá
i menším investicím

Ministerstvo životního prostředí přichází s úpravou podmínek
programu Zelená úsporám, která zpřístupní dotace širšímu okru-
hu žadatelů. Nově si bude moci veřejnost zažádat o dotaci na ja-
kékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení střechy, zateple-
ní podlahy apod.) za předpokladu dosažení kvalitativních kritérií
a požadované úspory roční měrné potřeby tepla o minimálně
20 %. Vypuštění podmínky původně požadující kombinaci něko-
lika opatření najednou umožní získat dotaci i těm, kdo si v sou-
časné době nemohou větší investici dovolit. Zároveň ministerstvo
životního prostředí zvyšuje dotační podporu v oblasti celkového za-
teplení objektu. Nově tak dotace na celkové zateplení bohatě pře-
vyšuje hranici 30% celkových investičních nákladů a projekty za-
teplení se tak pro žadatele znatelně zlevňují.

Zásadní novinkou v programu je také snížení vstupních nákla-
dů v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodno-
cení domu a na vypracování projektu realizace energetických úspor
a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na projektové dokumen-
tace a na energetické hodnocení budou fixní a budou se vyplácet
v momentě schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskyto-
vána z prostředků technické asistence programu Zelená úsporám
a vyplácena bude do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové část-
ky 50 milionů korun. „Jde nám především o motivaci projektantů
a veřejnosti, aby se sami začali zajímat, jak mohou i oni snížit emi-
se skleníkových plynů a náklady na bydlení,“ říká ředitel Státního
fondu životního prostředí Petr Štěpánek.

Žádosti na základě nových podmínek bude přijímat Státní fond
životního prostředí spolu s partnerskými bankami od 17. srpna.

Zdroj: MŽP

Velký zájem o energetické úspory –
realizují se projekty za 5,5 miliardy

Operační program Životní prostředí umožňuje obcím a dalším
veřejným institucím výrazně snížit náklady na vytápění budov. Pro
projekty na zateplení a instalaci alternativních zdrojů energie – nej-
častěji jde o tepelná čerpadla a solární systémy pro ohřev vody –
nabízí podporu až ve výši 90 % uznatelných nákladů.

Do začátku srpna bylo v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné vy-
užívání zdrojů energie schváleno k realizaci celkem 577 projektů.
Celkové náklady těchto projektů dosáhnou výše 8,4 mld. korun,
podpora z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostře-
dí činí 5,5 mld. korun.

Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadní-
ho tepla u nepodnikatelské sféry je zároveň nejrychleji čerpanou
částí OPŽP – na začátku srpna bylo schváleno téměř 50 % celko-
vé alokace pro tuto oblast, 205 projektů s celkovou výší podpory
přes 1 miliardu korun bylo úspěšně ukončeno. Drtivá většina pod-
pory jde na zateplení mateřských školek a základních škol a insta-
laci obnovitelných zdrojů energie v těchto zařízeních.

V XI. výzvě OPŽP je pro projekty připraveno dalších 5 miliard ko-
run. Žadatelé se výsledek schvalování dozvědí v lednu 2010. „V XI.
výzvě jsme obdrželi žádosti požadující podporu na úspory energie
v objemu 7,5 mld. korun – tedy 150 % alokované částky, příjem
žádostí jsme v souladu s vyhlášenými pravidly výzvy zastavili. Do-
spějeme tak k menšímu počtu odmítnutých žádostí z důvodu vy-
čerpání alokace a větší jistotě žadatelů,“ vysvětlil opatření Petr Ště-
pánek, ředitel SFŽP ČR.

Až do poloviny prosince přijímá SFŽP ČR žádosti o podporu tzv.
velkých projektů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí a udržitelné využívání zdrojů energie.

Zdroj: SFŽP/OPŽP (www.opzp.cz)

www.opzp.cz
www.sfzp.cz
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ČR si půjčí 3 miliardy od Evropské
investiční banky

Evropská investiční banka (EIB) oznámila, že půjčí 3 mld. Kč (při-
bližně 107 milionů EUR) České republice na financování zlepšení
a rozšíření infrastruktury zásobování pitnou vodou a čištění od-
padních vod.

Předkladatelem projektu je české ministerstvo zemědělství, za-
tímco konečnými příjemci úvěru budou obce a jejich sdružení ne-
bo akciové společností s většinovým obecním vlastnictvím.

Peníze by měly umožnit výhodné podmínky pro spolufinanco-
vání místních investic v oblasti zásobování vodou a splnění tak zá-
vazků České republiky k provádění právních předpisů EU v oblasti
vody. Investice tak v důsledku pomůže zvýšit kvalita života pomo-
cí modernizace, zkvalitnění a rozšíření vodovodního a odpadního
systému s dopadem minimálně na 110 tis. občanů v rámci jedno-
ho projektu.

Od roku 1990 tak výše úvěry v ČR poskytnutých ze strany EIB do-
sáhly částky 10,8 mld. EUR. České ministerstvo zemědělství již je zod-
povědné za čerpání a administraci šest úvěrů podepsaných ze strany
ČR v sektoru vodního hospodářství v celkové výši 1,2 mld. EUR.

Zdroj: GA-rrk (podle EIB)

MPSV posílí výdaje na podpory
v nezaměstnanosti

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 5. 8. vyčlenil na podpory v nezaměstnanosti dalších
1 505 087 tis. Kč. V kontextu s hospodářskou krizí a zvyšující se
nezaměstnaností totiž rostou výdaje na tyto dávky a Minister-
stvo práce a sociálních věcí odhaduje, že v roce 2009 dosáhnou
15 034 130 tis. Kč.

Letos v březnu bylo na podpory v nezaměstnanosti rozpočto-
váno 10 972 879 tis. Kč. Jen v prvním pololetí 2009 úřady práce
vyplatily už 66,77% celkové částky, tj. 7 327 118 tis. Kč. Míra re-
gistrované nezaměstnanosti ke 30. červnu 2009 byla 8,0 %. Mezi-
měsíčně vzrostla o 0,1 procentního bodu, v meziročním srovnání
se jednalo o 3% nárůst. Zdroj: MPSV

Podnikatelé mohou na podzim
využít nové výzvy u programů
z OP Podnikání a inovace

ICT V PODNICÍCH
Vyhlášení výzvy je plánováno na konec srpna resp. září 2009

a předpokládá se rozpočet výzvy kolem 0,5 mld. Kč. Program pod-
poří zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních tech-
nologií v podnicích včetně využití souvisejících služeb. Podporova-
nými jsou např. projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování
technické infrastruktury a programového vybavení.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA II
(Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů)

Vyhlášení výzvy je plánováno na září 2009 a předpokládá se roz-
počet výzvy kolem 1 mld. Kč. Program se soustředí na podporu
vzniku a rozvoje infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lid-
ských zdrojů podnikatelských subjektů. Podporovanými aktivitami
jsou podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vy-
bavení a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lid-
ských zdrojů podnikatelských subjektů. Žadateli mohou být např.
podnikatelské subjekty.

PROSPERITA
Vyhlášení výzvy je plánováno na konec září resp. říjen 2009

a předpokládá se rozpočet výzvy kolem 4 mld. Kč. Program pod-
poří infrastruktury nově vzniklých firem, zejména start-up a spin-
off, s inovačním potenciálem. Bude zakládání a rozvoj vědecko-
technických parků, center pro transfer technologií, vytvářejících
podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem.
Žadateli jsou právnické osoby.

START
Vyhlášení výzvy je plánováno na konec září resp. říjen 2009

a předpokládá se rozpočet výzvy kolem 250 mil. Kč. Program pod-
poruje realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do pod-
nikání poprvé nebo po delší časové pauze. Podpora je poskytová-
na ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s fi-
nančním příspěvkem. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty
a podnikající fyzické osoby. Zdroj: GA-rrk
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Předsednictvo SPOV ČR:

Mgr. Eduard Kavala
předseda
starosta obce Bělotín
Jiří Žák
místopředseda
senátor PČR
JUDr. Radan Večerka
tajemník ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. arch. Jan Florian
Stanislav Rampas
Mgr. Petr Kulíšek
Miroslav Kovařík
František Winter
Pavel Hroch

753 64 - Bělotín 151
tel.: +420 581 612 100

mobil: +420 602 514 347
spov@belotin.cz

tajemnice:j
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice

harnova.marcela@tiscali.cz

Dalšími členy předsednictva
Spolku pro obnovu venkova
ČR jsou předsedové krajských
organizací.

Spolek pro obnovu venkova České republiky
Association for the Advancement of Countryside in the Czech Republic
Verein für Erneuerung des ländlichen Lebens in der Tschechischen Republik
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